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Introduktion: I väntan på en njurtransplantation lever patienter med en komplex 

sjukdomsbild. Väntan är lång och sjukdomen utsätter patienten för en rad olika 

symtom. Njursvikt orsakar en stor förändring i tillvaron och livssituationen är fysiskt 

och psykiskt påfrestande. För att hjälpa patienter känna välbefinnande trots den tuffa 

vardag de lever i är det som sjuksköterska viktigt att uppmärksamma de upplevelser 

och behov patienten har. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters 

upplevelser av att vänta på en njurtransplantation. Metod: En litteraturstudie har utförts 

enligt Polit och Beck (2012) niostegsmodell. Sökningar har gjorts i databaserna 

CINAHL och PubMed. Efter en kvalitetsgranskning kvarstod tio vetenskapliga artiklar 

som resultatet baserades på. Bearbetning av data resulterade i fyra teman. Resultat: I 

väntan på en njurtransplantation upplevde patienter blandade känslor av ovisshet, rädsla 

och oro. Väntan hade inget definitivt slut och medförde en känsla av förlorad frihet och 

begränsningar i livet. Patienter utvecklade strategier för att hantera väntan och upplevde 

en ständig längtan efter normalitet. Slutsats: Väntan var konstant och orsakade 

begränsningar för patienterna. Livet påverkades fysiskt och emotionellt samt medförde 

en påfrestande storm av känslor.  

 



   

 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .................................................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ............................................................................................................................ 3 

Introduktion ........................................................................................................................................... 4 

Den friska njurens funktion ................................................................................................................. 4 

Njursvikt .............................................................................................................................................. 4 

Konsekvenser för patienten av att leva med njursvikt ......................................................................... 4 

Behandling vid njursvikt ..................................................................................................................... 5 

Egenvård .......................................................................................................................................... 6 

Hälsofrämjande omvårdnad ................................................................................................................ 6 

Problemformulering ............................................................................................................................ 7 

Syfte .................................................................................................................................................... 7 

Metod ...................................................................................................................................................... 8 

Litteratursökning ................................................................................................................................. 8 

Tabell 1. ........................................................................................................................................... 9 

Tabell 2. ........................................................................................................................................... 9 

Inklusions- och exklusionskriterier ................................................................................................... 10 

Urval 1 ............................................................................................................................................... 10 

Urval 2 ............................................................................................................................................... 10 

Urval 3 ............................................................................................................................................... 10 

Databearbetning................................................................................................................................. 10 

Forskningsetiska ställningstaganden ................................................................................................. 11 

Resultat ................................................................................................................................................. 12 

Leva i ovisshet ................................................................................................................................... 12 

Hjälpsamma strategier för att hantera väntan .................................................................................... 13 

Begränsningar i livet ......................................................................................................................... 14 

Längtan efter normalitet .................................................................................................................... 15 

Diskussion ............................................................................................................................................ 17 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 17 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 18 

Klinisk betydelse ............................................................................................................................... 20 

Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................. 20 

Slutsats .............................................................................................................................................. 21 

Referenslista ......................................................................................................................................... 22 

Bilaga 1 



   

4 
 

Introduktion 
De senaste femton åren har det skett en ökning av antalet njurtransplantationer i Sverige. År 

2000 utfördes 283 organtransplantationer medan det år 2015 transplanterades 426 njurar 

(Livsviktigt 2016). Ökningen beror på att fler patienter idag behandlas med dialys och 

transplantation samt att patienter med aktiv uremivård har bättre överlevnad än tidigare 

(Elinder 2014). Trots en ökning fanns det den 1 januari år 2016 totalt 646 patienter i kö på 

väntelistan för en njure (Livsviktigt 2016).  

 

Den friska njurens funktion 
Kroppens två njurar har flera livsviktiga funktioner. Deras huvudsakliga uppgift är att 

upprätthålla homeostas genom att reglera vätskebalansen i kroppen samt att utsöndra 

slaggprodukter via urin. Njurarna reglerar dessutom salt- och syra- basbalansen i kroppen 

samt bildar hormoner så som D-vitamin och erytropoetin. Njurarna är uppbyggda av njurbark, 

njurmärg och njurbäcken. I njurbarken finns nefron vars uppgift är att producera urin. Varje 

nefron består av glomerulus och ett rörsystem. Glomerulus är ett kärlnystan som filtrerar 

blodet till primärurin och rörsystemet består av tubuli samt ett samlingsrör med uppgift att 

genomföra sekundärfiltration. Primärurinen består av cirka 180 liter per dygn vilket efter 

sekundärfiltrationen reduceras till 1-3 liter (Seeberger 2011). 

 

Njursvikt 

Sviktande njurfunktion kan leda till mycket allvarliga konsekvenser och kräver behandling. 

Njursvikt kan uppstå på grund av akut skada eller komma smygande under en längre tid och 

orsaka bestående problem, så kallad kronisk njursvikt (Seeberger 2011). Akut njursvikt kan 

ofta behandlas så att njurarnas funktion blir helt återställda (Njurförbundet 2011). Vid kronisk 

njursvikt förloras successivt betydande antal nefron vilket medför att njurarnas huvudsakliga 

homeostatiska funktioner avtar. När njurarnas filtrationsförmåga är kraftigt nedsatt orsakas 

ansamling av kvävehaltiga nedbrytningsprodukter. Detta är toxiskt för kroppens vävnader och 

orsakar påverkan på ytterligare organfunktioner (Stenvinkel 2011). De tre vanligaste 

orsakerna till kronisk njursvikt i Sverige är diabetesnefropati, glomerulonefrit och 

nefroskleros (Seeberger 2011). Kronisk njursvik är progredierande och kräver behandling. 

Förr eller senare blir dialys eller transplantation nödvändigt (Njurförbundet 2011).  

 

Konsekvenser för patienten av att leva med njursvikt 
Försämrad njurfunktion utsätter patienten för en rad olika symtom som varierar i 

svårighetsgrad beroende på hur långt sjukdomen har fortskridit. Patienter med kronisk 

njursvikt upplever till en början ospecifika symtom så som nedsatt aptit och depression.  

Påverkan på njurarnas produktion av hormonet erytropoetin leder till att anemi är vanligt 

förekommande och förorsakar trötthet. Ytterligare konsekvenser är nedsatt fysisk förmåga och 

sviktande kognitiv kapacitet. När tillståndet fortskrider påverkas allmäntillståndet mer 

påtagligt. Symtom som klåda, gastrointestinala besvär, ödem och andnöd tillkommer. Det 
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uremiska tillståndet kan medföra att patienter upplever minskad livslust. Njursvikt är ett 

komplext ohälsotillstånd som även kan leda till psykiska besvär. Faktorer som påverkar 

patientens livssituation är osäkerhet om framtiden och sjukdomens progression med 

tillhörande besvärande symtom. Kronisk njursvikt innebär livsstilsförändringar för patienten 

likväl som för familjen. Vissa patienter ställs inför val angående dialysbehandling och 

transplantation vilket kan medföra ytterligare psykisk påverkan. För att underlätta patientens 

livssituation bör kontakt med kurator eller sjuksköterska erbjudas (Stenvinkel 2014). 

 

Behandling vid njursvikt 

Behandlingen vid kronisk njursvikt är komplex och målet är att i första hand lindra uremiska 

symtom samt bromsa sjukdomens progression. Aktiv uremivård innebär dialys eller 

njurtransplantation och när den symtomatiska behandlingen inte är tillräcklig övervägs om 

patienten är lämplig för någon av dessa behandlingsalternativ (Stenvinkel 2014). Det finns två 

typer av dialysbehandling, hemodialys och peritonealdialys. Den vanligaste formen är 

hemodialys, vilket innebär att blodet filtreras utanför kroppen med hjälp av en dialysator 

(Seeberger 2011). Via ett semipermiabelt membran renas blodet från slaggprodukter via 

diffusion och konvektion (Lönnbro-Widgren & Samuelsson 2014). Dialysbehandling 

utformas efter individens behov och den vanligaste frekvensen är fyra gånger i veckan 

(Svenskt njurregister 2015). Dialysen upptar uppskattningsvis 15 timmar per vecka, vilket 

begränsar patienten i sitt dagliga liv (Njurförbundet 2000). Peritonealdialys innebär att 

bukhålan fylls med en dialyslösning. Via peritoneum sker sedan diffusion och konvektion av 

nedbrytningsprodukter, vilket leder till att blodet renas. Peritonealdialys tillåter patienten att 

behandlas i hemmet och ska enligt nationella och internationella riktlinjer vara det primära 

valet vid behandling med dialys (Haraldsson 2014). Vid dialys är urinproduktionen ofta 

nedsatt. Detta leder till att vätska ansamlas i kroppens vävnader och orsakar viktökning, 

eventuella andningssvårigheter samt högt blodtryck. Både hemodialys och peritonealdialys 

medför därför ofta både salt- och vätskerestriktion för patienter då ett kontrollerat salt- och 

vätskeintag leder till förbättrad hälsa (Njurförbundet 2006).  

 

Samtliga patienter med kronisk njursvikt bör utredas för eventuell transplantation och frågan 

angående behandlingen tas vanligtvis upp strax innan aktiv uremivård påbörjas. Transplantat 

kan komma från en levande eller död donator (Seeberger 2011). Njurar från levande donatorer 

har ett bättre långtidsresultat. Frågan väcker dock etiska och moraliska överväganden och är 

därmed lagreglerad. Det råder brist på antal avlidna donatorer vilket gör att väntetiden för en 

njure idag är mellan ett till tre år (Tufvesson & Lorant 2014). Samtidigt kommer behovet av 

aktiv uremivård fortsätta öka. Befolkningen och medelåldern ökar vilket medför att fler blir i 

behov av en njurtransplantation. Transplantation är i de allra flesta fall det bästa alternativet 

vid terminal njursvikt och ger patienten ett förbättrat hälsotillstånd samt en högre 

överlevnadsfrekvens jämfört med regelbunden dialysbehandling. Obehandlad terminal 

njursvikt, utan dialys eller njurtransplantation leder successivt till döden (Elinder 2014). 
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Egenvård 

Symtomen som försämrad njurfunktion medför kan till viss del lindras med hjälp av 

medicinska åtgärder. Förutom dessa kan symtomen dämpas genom egenvård. Vid kronisk 

njursvikt är livsstilsförändringar en del av behandlingen. Beroende på hur mycket njurens 

funktion är nedsatt kan det blir aktuellt att se över matvanorna. Ansamling av slaggprodukter i 

kroppen leder till ökad mättnadskänsla och nedsatt aptit vilket förorsakar illamående. Detta 

kan leda till att patienter är i behov av kostråd för att tillgodogöra sig tillräckligt med energi. 

Vid kraftigt försämrad njurfunktion kan även proteinreducerad kost bli nödvändigt för att 

lindra uremiska symtom. En annan egenvårdsåtgärd som kan hjälpa patienter att förebygga 

progression och lindra symtom är fysisk aktivitet. Symtom som trötthet medför bristande 

energi till att anstränga sig fysiskt. Det är dock nödvändigt att motionera för att både fysiskt 

och psykiskt öka välbefinnandet (Njurförbundet 2011). Omvårdnadsteoretikern Dorothea 

Orems teori grundar sig i att alla individer har olika behov och att människan genom egenvård 

kan uppnå välbefinnande. Sjuksköterskans uppgift är att förmedla kunskap och ge stöttning 

om hur individen bäst kan anpassa egenvården till sin livssituation. För att patienten skall nå 

sina mål krävs motivation till lärande och förändring. Om patienten är oförmögen att utföra 

egenvård är det sjuksköterskans ansvar att ta över omvårdnaden (Orem 1995).  

 

Hälsofrämjande omvårdnad 
En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att arbeta hälsofrämjande. Hälsofrämjande 

omvårdnad grundas på ett holistiskt synsätt där människan ses i sin helhet (Berg & Sarvimäki 

2003). Hälsa ses som en resurs för det dagliga livet och som ett tillstånd av fullständigt 

socialt, fysiskt och mentalt välbefinnande (WHO 1998). Upplevelsen och innebörden av hälsa 

varierar mellan individer och ses därför som ett mångdimensionellt begrepp. Hälsa är något 

som kan uppnås med eller utan sjukdom. Att leva med långvarig och svår sjukdom kan utgöra 

en begränsning i det dagliga livet och det kan som patient vara svårt att tänka på hur hälsa kan 

uppnås. Med hjälp från sjuksköterskan kan det trots sjukdom ändå vara möjligt att uppnå 

välbefinnande i tillvaron (Dahlberg & Segesten 2010). 

 

Vårdandet ska ske utifrån varje individs beskrivning och upplevelse av symtom. Symtom ses 

som en icke önskvärd upplevelse och plågar patienter i olika grad. Hur patienter upplever 

olika symtom är individuellt och det finns ingen ram över hur symtom värderas. Att drabbas 

av sjukdom och bli patient innebär en förändring i individers livssituation. Förutom fysiska 

symtom kan det uppstå en känsla av att vara utanför sitt vanliga sammanhang. Det kan 

upplevas som att vara avskärmad från livet utanför sjukhuset och att relationer med andra 

människor påverkas på grund av sjukdomen. När en individ drabbas av ohälsa och sjukdom 

uppstår dessutom en slags ensamhet. Det är endast individen som drabbats som upplever det 

sjukdomen medför. När det handlar om att vårda patienters psykiska problem i relation till att 

skapa mening och välbefinnande är det viktigt att stödja patienten i de processer som de är i 

behov av. Ett sätt att hjälpa patienter känna välbefinnande och hälsa är att ge stöd samt göra 

de delaktiga i sin egen vårdprocess (Dahlberg & Segesten 2010).   
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Problemformulering 
I takt med att befolkningens medelålder stiger ökar behovet av njurtransplantationer. Till följd 

av detta kommer de möjliga donatorerna bli äldre och organen som doneras vara av sämre 

kvalitet. Patienter med njursvikt lever med en komplicerad sjukdomsbild och kan gynnas av 

att sjuksköterskan besitter kunskap gällande patientens upplevelse av att vänta på en 

transplantation. Väntan på en njurtransplantation är lång och utsätter patienten för en rad olika 

begränsningar. Således är kunskapen om patientens upplevelser under väntetiden av största 

betydelse för sjuksköterskor. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att vänta på en 

njurtransplantation.     
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Metod 
Studien som genomfördes var en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att tidigare 

utförda studier i form av vetenskapliga artiklar systematiskt samlas in och kritiskt granskas. 

Dessa sammanställs sedan till ett resultat (Polit & Beck 2012). Processen följde 

niostegsmodellen som redovisas i figur 1.  

 

 

 

Figur 1. Polit och Beck (2012) niostegsmodell, fritt översatt av författarna.  

 

Litteratursökning 

Steg ett innebar att ett syfte utformades. Därefter följdes arbetet av steg två som var att välja 

databaser samt sökord som var relevanta relaterat till syftet. De vetenskapliga artiklar som har 

använts i denna studie har hämtats från databaserna CINAHL och PubMed. Databaserna 

valdes på grund av att de enligt Forsberg och Wengström (2013) lämpar sig för 

litteratursökning inom omvårdnad. I CINAHL utfördes systematiska databassökningar med 

ämnesord, så kallade headings. Sökorden som användes var kidney transplantation, waiting 

lists, life experience, renal insufficiency chronic, perception och experience som dock söktes i 

fritext. I PubMed användes MeSH-termer där sökorden var kidney transplantation, waiting 

lists och perception. Ovannämnda sökord söktes till en början enskilt för att sedan kombineras 

i olika sökningar vilket presenteras i tabell 1 och tabell 2.   

1. Formulering 
syfte och 

frågeställningar  

2. Utformning av 
sökstrategi, val av 
databas och sökord 

3. Datainsamling 
från primärkällor 

4. Granskning av 
källor avseende 

relevans och 
lämplighet 

5.Bearbertning av 
det insamlade 

materialet  

6. Sammanställning 
och sortering av 

artiklar 

7. Kritisk 
granskning och 
utvärdering av 

materialet 

8. Analys av 
materialet och 
identifiering av 

teman 

9. Sammanställning 
av resultatet  
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Tabell 1. Databassökning i CINAHL 

Sökning  Sökord 

(Headings) 

Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Kidney 

transplantation 

4399    

S2 Waiting lists 2956    

S3 Life experience 11655    

S4 Renal insufficiency 

(chronic) 

938    

S5 Experience* 148912    

S6 Perception 12656    

S7 S1 AND S2 103 9 4 3 

S8 S1 AND S3 29 4 3 2 

S9 S1 AND S4 39 1 1 1 

S10 S1 AND S5 159 8 (7) 0 0 

S11 S1 AND S6 8 2 (1) 1 1 

 Totalt  24 (8)  9 7 

* = Sökt i fri text 

() = Intern dubblett  

 

Tabell 2. Databassökning i PubMed 

Sökning 

(MeSH-

termer) 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Kidney 

transplantation 

67945    

S2 Waiting lists 3701    

S3 Perception 352269    

S4 S1 AND S2 239 11((4)) 2 2 

S5 S1 AND S3 46 4 (1)((1)) 1 1 

 Totalt  15 (1)((5))  3 3 

 () = Intern dubblett  

(())= Extern dubblett 
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Inklusions- och exklusionskriterier 
I litteraturstudien inkluderades enbart patienter som stod på väntelistan för en 

njurtransplantation. Litteraturstudien innefattade både män och kvinnor över 18 år. Artiklar 

som inkluderades var publicerade på engelska eller svenska och föll under kategorin peer-

reviewed. De inkluderade artiklarna var publicerade mellan 2006-01-01 och 2016-01-30, ett 

tidsspann på 10 år. Artiklar som handlade om andras upplevelser än patienternas 

exkluderades. Vidare exkluderades litteraturstudier.  

Urval 1 
Databassökningen innefattades av steg tre samt fyra i niostegsmodellen och inleddes med att 

enbart granska rubriker och abstract av artiklar publicerade mellan 2006-01-01 och 2016-01-

30. Till urval 1 valdes slutligen 25 vetenskapliga artiklar, 16 från CINAHL och 9 från 

PubMed. Samtliga artiklar såg ut att falla inom ramen för syftet med studien. Två sökningar i 

databasen CINAHL gav totalt 9 interna dubbletter, vilka redovisas i tabell 1. 

   

Urval 2 
I steg fem granskades de kvarvarande 25 artiklarna mer ingående. Inför urval 2 lästes metod 

och resultat i samtliga artiklar. I CINAHL valdes 9 och i PubMed 3, vilket gav totalt 12 

artiklar. Anledningen till att artiklar från urval 1 valdes bort var att de inte motsvarade 

studiens syfte och inklusionkriterier. Resultaten i de bortvalda artiklarna fokuserade inte på 

patientens upplevelse. Ytterligare en anledning var att patienterna som ingick i studien inte 

stod på väntelistan för en njurtransplantation.  

 

Urval 3  
Arbetet följdes av steg sex, där utvalda artiklar sorterades. För kvarvarande 12 artiklar 

utfördes en kvalitetsgranskning enligt Polit och Beck (2012) granskningsmallar för kvalitativ 

och kvantitativa studier ”Guide to an Overall Critique of a Qualititive Research Report” samt 

”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report”.  Efter granskningen, vilket 

innefattade steg sju i niostegsmodellen kvarstod 10 vetenskapliga artiklar. Två föll bort på 

grund av bristande kvalitet. I artiklarna som valdes bort synliggjordes inte 

forskningsprocessen.  

 

Databearbetning 
Författarna till litteraturstudien har arbetat induktivt och för att bearbeta insamlad data 

påbörjades arbetet med att läsa resultatet från respektive artikel och markera den text som 

speglade syftet. Denna del av processen utfördes först individuellt för att sedan jämföras. 

Artiklarna tilldelades en siffra och utifrån det material som markerats tilldelades de olika 

styckena en bokstav. Därefter påbörjades steg åtta i niostegsmodellen med en analys där 

artiklarnas resultat delades upp i mindre bitar, då alla upplevelser som berörde väntetiden 

sorterades ut. Upplevelserna skrevs på enskilda lappar tillsammans med en siffra och bokstav 
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som placerades på en yta för att få en överblick. Vidare följdes arbetet av att utföra en syntes 

då författarna grupperade upplevelser efter liknelser. Proceduren utfördes flera gånger för att 

säkerställa ett väl bearbetat resultat. Efter att ha grupperat upplevelserna kontrollerades de på 

nytt för att hitta en röd tråd och ett övergripande tema. De teman som framkom var Leva i 

ovisshet, Hjälpsamma strategier för att hantera väntan, Begränsningar i livet och Längtan 

efter normalitet. Samtliga lappar med upplevelser samlades i en skål tillhörande respektive 

tema. Resultatet av litteraturstudien påbörjades genom att tema för tema sammanföra de 

upplevelser som beskrevs på samma sätt, vilket innefattas av steg nio. Med hjälp av lapparna 

återfanns den utvalda upplevelsen i artiklarna. På så sätt kunde ett resultat utformas.   

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Etiska överväganden bör göras innan en litteraturstudie påbörjas. (Forsberg & Wengström 

2013).  Enligt Vetenskapsrådets (2007) riktlinjer beskrivs vikten av att fusk och plagiering 

inte förekommer. Begreppet forskningsfusk definieras:  

 

Avsteg från god vetenskaplig sed kan t.ex. vara fabricering av data, stöld 

eller plagiat av data, hypoteser eller metoder utan angivande källa eller 

förvrängning av forskningsprocessen på annat sätt. (Vetenskapsrådets 2007, 

s.4)   

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att studier som används blivit godkända 

av en etisk kommitté samt att alla valda artiklar redovisas i litteraturstudien. Vidare beskrivs 

vikten av att samtliga resultat presenteras, oavsett om de stödjer hypotesen. Presentation av de 

resultat som enbart stödjer forskarens egen åsikt anses oetiskt. I denna studie har författarna 

enligt ovanstående riktlinjer systematiskt sökt och bearbetat data samt presenterat samtliga 

framställda resultat. Artiklarna som använts i resultatet har fått tillstånd från en etisk 

kommitté. Plagiering har ej förekommit och författarna har förhållit sig sanningsenligt vid 

databearbetning samt tagit avstånd från eventuell förförståelse i största möjliga mån.  
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Resultat 
Resultatet grundades på åtta kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en artikel med 

kvalitativ och kvantitativ metod. Artiklarna som användes i resultatet kom från Australien, 

Brasilien, England, Kina, Sverige och USA. Genom bearbetning framställdes fyra teman Leva 

i ovisshet, Hjälpsamma strategier för att hantera väntan, Begränsningar i livet och Längtan 

efter normalitet, vilka presenteras i figur 2.  

 

 

Figur 2. Illustration av teman innehållande patienters upplevelser av att vänta på en 

njurtransplantation. 

 

Leva i ovisshet 
Patienters upplevelse av att vänta på en njurtransplantation beskrevs som en ständig väntan 

(Moran et al. 2010; Knihs et al. 2013) och det fanns insikt om att väntetiden kunde bli lång 

(Leung & Shiu 2007; Moran et al. 2010). Flera studier beskrev upplevelsen av att konstant 

vara föreberedd och att alltid ha en telefon nära till hands för att inte missa chansen till en 

transplantation (Moran et al. 2010; Knihs et al. 2013; Lopes & Silva 2014; Yngman-Uhlin et 

al. 2015). Trots att patienter inte visste när transplantationen skulle genomföras upplevde de 

dagligt hopp om att de skulle få samtalet att det var deras tur. Varje gång telefonen ringde 

upplevdes blandade känslor av hopp och rädsla (Knihs et al. 2013; Yngman-Uhlin et al. 

2015). Det fanns en rädsla över att lämna hemmet eftersom de inte visste när samtalet om 

transplantation skulle komma. Patienter hade vetskap om vad risken att missa ett samtal 

kunde innebära (Moran et al. 2010; Lopes & Silva 2014; Yngman-Uhlin et al. 2015).   

 

Leva i ovisshet 
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strategier för att 
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Patienterna upplevde en känsla av ovisshet när de såg andra genomgå transplantation. Detta 

på grund av att informationen kring hur prioritering utfördes var bristande och det väcktes 

misstankar angående hur val av mottagare gjordes (Yngman-Uhlin et al. 2015). De beskrev en 

besvikelse över kvaliteten av informationen (Leung & Shiu 2007). I en annan studie 

uttrycktes att informationen gavs för fort eller i för stora mänger åt gången (Calestani et al. 

2014).  

 

Som ett resultat av att leva i ovisshet minskade hoppet med tiden (Yngman-Uhlin et al. 2015; 

Moran et al. 2010) och omvandlades till förtvivlan (Moran et al. 2010).  Patienterna tvivlade 

på att det någonsin skulle bli deras tur (Knihs et al. 2013; Yngman-Uhlin et al. 2015) och 

känslan av att vara bortglömd uppkom liksom upplevelsen av att en matchande donator inte 

skulle kunna hittas (Knihs et al. 2013). Det uppstod en önskan om att någon skulle dö för att 

ett passande organ skulle bli tillgängligt och när en dödsolycka inträffade uppstod känslor av 

hopp och sorg (Knihs et al. 2013; Yngman-Uhlin et al. 2015). Den långa väntetiden orsakade 

att de upplevde sig ha ett ledsamt liv (Moran et al. 2010; Lopes & Silva 2014), var nedstämda 

och på dåligt humör (Amerena & Wallace 2009; Knihs et al. 2013).  

  

Flera studier visade att upplevelsen av att vänta medförde osäkerhet (Moran et al. 2010; Knihs 

et al. 2013; Lopes & Silva 2014). Patienter upplevde väntan längre än förväntat (Knihs et al. 

2013; Yngman-Uhlin et al. 2015) vilket var en besvikelse och det ansågs vara brist på 

information angående väntetiden (Yngman-Uhlin et al. 2015). En studie beskrev känslan av 

att vilja ge upp (Knihs et al. 2013) och tålamodet minskade, som ett resultat av att leva i 

osäkerhet (Yngman-Uhlin et al. 2015). 

 

Well, in the beginning, I was told that the average waiting list [for a 

transplant] was around 12 to 18 months, so when I started on dialysis I had 

two years left out in my head for it all to be over… but I´m nearly two years 

on dialysis now, so you just don’t know… it´s waiting all the time. (Moran 

et al. 2010, s. 504) 

 

Under väntetiden oroade sig patienter över sin hälsa (Yngman-Uhlin et al. 2015). Upplevelsen 

av att kroppsfunktionen försämras med tiden fanns närvarande (Leung & Shiu 2007) och 

rädsla över att inte överleva länge nog för att genomgå transplantation uppstod (Knihs et al. 

2013; Yngman-Uhlin et al. 2015). Osäkerheten under väntetiden genererade ångest (Lopes & 

Silva 2014; Silva et al. 2014), vilket visade sig som oförmåga att slappna av, känsla av 

kvävning och rädsla att dö (Silva et al. 2014). Vidare upplevdes stress (Knihs et al. 2013; 

Silva et al. 2014; Yngman-Uhlin et al. 2015) och depression (Moran et al. 2010). 

 

Hjälpsamma strategier för att hantera väntan 
Patienter utvecklade olika strategier för att hantera väntan och sina känslor (Knihs et al. 2013; 

Yngman-Uhlin et al. 2015). De ville lindra sin oro över risken att drabbas av någon 

komplikation som skulle försena transplantationen (Lopes & Silva 2014; Yngman-Uhlin et al. 

2015), över funktionen på den nya njuren och över komplikationer som kunde uppstå under 
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och efter transplantationen (Amerena & Wallace 2009; Knihs et al. 2013; Yngman-Uhlin et 

al. 2015). Patienterna fick råd av personalen för att undvika komplikationer. De var 

tacksamma över råden och använde dem för att hantera väntan (Leung & Shiu 2007).  De 

upplevde att ett annat hjälpsamt sätt för att klara av väntan var att sluta vänta, stänga av sina 

känslor och lägga fokus på när dialysbehandlingen skulle ta slut (Knihs et al. 2013; Yngman-

Uhlin et al. 2015). En annan studie visade att patienter som fick kontinuerlig information fick 

minskad ångest inför transplantationen. De hade lättare att ta sig igenom väntan eftersom de 

litade på personalen (Yngman-Uhlin et al. 2015). Studier visade att egenvård upplevdes vara 

en hjälpsam strategi för att klara av väntetiden, liksom att ta en dag i taget (Knihs et al. 2013; 

Yngman-Uhlin et al. 2015). 

 

I raise my head, and I go ahead. So I survive each day. Sometimes I feel like 

giving up, but this goes by and I go ahead. (Knihs et al. 2013, s. 1163) 

 

Dialysen blev en rutin och sågs som något som fördrev tiden (Yngman-Uhlin et al, 2015). 

Religiös tro hjälpte patienter att fortsätta vänta och stärkte deras hopp. Tron på gud sågs som 

stöd och gav dem styrka (Knihs et al. 2013; Lopes & Silva 2014). Upplevelsen av att inte vara 

ensam och ha andra runt omkring sig i samma situation var hjälpsamt. Det påtalades att stöd 

från familj, vänner och personal spelade en stor roll i väntan och det gav dem styrka och hopp 

(Knihs et al. 2013 & Yngman-Uhlin et al. 2015).  

 

So you never feel alone I never did – but I mean it was…you felt… when 

you arrived you were made to feel welcome, and that is extremely important, 

because this stuff is pretty traumatic. (Yngman-Uhlin et al. 2015, s. 96) 

 

Optimism var något som motiverade patienter att fortsätta vänta och de upplevde dagligt hopp 

under väntetiden (Moran et al. 2010; Knihs et al. 2013). Patienter som skulle genomgå sin 

andra transplantation såg väntetiden som en hjälpsam paus i tillvaron (Yngman-Uhlin et al. 

2015). 

 

Begränsningar i livet 

I väntan upplevdes att behandling med dialys var en begränsning som hindrade patienter från 

dagliga aktiviteter de tidigare tagit förgivet (Leung & Shiu 2007; Moran et al. 2010; Lopes & 

Silva 2014). I en studie beskrevs känslan av att vara oförmögen att gå ut på grund av att andra 

tittade på fisteln (Knihs et al. 2013). Patienter upplevde sig bundna av behandlingen och hade 

en känsla av att vara immobiliserade (Moran et al. 2010; Knihs et al. 2013; Yngman-Uhlin et 

al. 2015). Dialysen upptog mycket tid (Moran et al. 2010; Yngman-Uhlin et al. 2015), vilket 

orsakade en känsla av förlorad frihet (Leung & Shiu 2007) och svårigheter med att planera. 

Det fanns en känsla av att behöva stanna upp i sin tillvaro (Moran et al. 2010; Yngman-Uhlin 

et al. 2015). Behandlingen beskrevs som uttröttande (Yngman-Uhlin et al. 2015) och symtom 

som försämrad sömnkvalitet och insomnia upplevdes (Leung & Shiu 2007; Yngman-Uhlin et 

al. 2015). Patienter hade restriktioner gällande salt- och vätskeintag (Knihs et al. 2013; 

Yngman-Uhlin et al. 2015). Till följd av sjukdomen och de begränsningar den orsakade 
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upplevdes oförmåga att resa samt utföra sociala aktiviteter, vilket också påverkade familjen 

(Leung & Shiu 2007; Moran et al. 2010; Yngman-Uhlin et al. 2015). Vidare beskrevs 

oförmåga att arbeta på grund av att dialysbehandlingen stod i vägen (Moran et al. 2010; Lopes 

och Silva 2014).  

 

I look at life as if it´s on hold unit I get a transplant… because you´re not 

doing what you want to do… it [dialysis] gets in the way of work, it gets in 

the way of a normal routine… it´s like I´m bonded to it [dialysis]… and 

when you do get the transplant, it´s like the shackles are gone. (Moran et al. 

2010, s. 505) 

    

Trots de begränsningar dialysen medförde, uttrycktes dock att behandlingen var värt besvären 

(Lopes & Silva 2014). Förutom begränsningar från behandlingen upplevde sig patienter 

dessutom begränsade när det handlade om att prata om sina känslor. Det fanns ofta andra 

patienter i samma rum under dialysbehandlingen vilket hindrade dem från att förmedla sina 

känslor (Amerena & Wallace 2009; Yngman-Uhlin et al. 2015). De upplevde det svårt att 

hålla diskussion kring levande donation med den potentiella donatorn. Det svåraste var att 

fråga någon om de var villiga att donera på grund av problem att hitta rätt ord. Diskussionen 

påverkade dock inte det personliga förhållandet (Traino 2013). När någon erbjöd sig donera 

en njure upplevdes tacksamhet. Patienter ville dock inte acceptera erbjudandet av en njure om 

det fanns krav från donatorn, då de upplevde att de skulle behöva vara evigt tacksamma (Gill 

& Lowes 2008). 

 

Ytterligare en begränsning var trosuppfattning. En studie visade att kinesiska patienter inte 

ville ta emot donation från en levande donator. Enligt traditionell tro har njuren en central roll 

för att bibehålla yin-yangbalansen (Leung & Shiu 2007). Tillvaron begränsades också av den 

ekonomiska aspekten. Oro över att inte kunna betala räkningar påtalades samt att den 

ekonomiska situationen påverkade livet (Moran et al. 2010; Yngman-Uhlin et al. 2015).  

 

Längtan efter normalitet 

Patienter upplevde flera symtom så som buksmärta, andnöd, dålig aptit (Leung & Shiu 2007) 

och fatigue (Knihs et al. 2013). Dessutom upplevdes svårigheter med att bära den emotionella 

bördan. De påtalade att livet påverkades av den kroniska sjukdomen och de symtom den 

medförde (Leung & Shiu 2007; Knihs et al. 2013) och det fanns en längtan efter att återgå till 

det normala. Patienter beskrev känslan av att vara beroende av andra, vilket orsakade psykisk 

påfrestning och de upplevde sig vara en börda för familjen. De kände sig oförmögna att 

uppfylla sin familjeroll och längtade efter att allt skulle bli som vanligt igen (Leung & Shiu 

2007). En känsla av generell inkompetens fanns närvarande (Silva et al. 2014). Flera studier 

beskrev patienters upplevelse av att längta efter en transplantation och efter en tid då de kunde 

känna sig normala igen. Patienter var entusiastiska inför att genomgå transplantation (Knihs et 

al. 2013) och den sågs som vägen till ett normalt liv (Moran et al. 2010; Calestani et at. 2014; 

Lopes & Silva 2014; Yngman-Uhlin et al. 2015). Transplantation upplevdes vara en 

livsförändrande åtgärd (Knihs et al. 2013; Lopes & Silva 2014).  
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I know that the transplant will change my life so that I can get out from the 

machine and return to live. (Knihs et al. 2013, s. 1164) 

 

Patienter upplevde längtan efter att återfå makten över sitt eget liv (Moran et al. 2010; Knihs 

et al. 2013) och hade hopp om god hälsa efter transplantationen (Amerena & Wallace 2009). 

De såg fram emot att kunna återgå till arbetet (Lopes & Silva 2014; Yngman-Uhlin et al. 

2015) och ha möjlighet att resa utan att oroa sig (Knihs et al. 2013). 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av att vänta på en 

njurtransplantation. Resultatet gav fyra teman Leva i ovisshet, Hjälpsamma strategier för att 

hantera väntan, Begränsningar i livet, samt Längtan efter normalitet. I resultatet framkom att 

patienter upplevde osäkerhet under väntetiden eftersom den inte hade något definitivt slut. 

Patienter upplevde dagligt hopp om att det skulle bli deras tur. Det fanns många 

begränsningar i livet som en konsekvens av sjukdom och behandling, vilket medförde känslan 

av förlorad frihet. De upplevde ständig oro över sin hälsa och för att hantera väntan var det 

nödvändigt att utveckla strategier. Det fanns en konstant önskan om att kunna återgå till ett 

normalt liv utan begränsningar och hinder.                

 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien har utgått från Polit och Beck (2012) niostegsmodell. Databaserna CINAHL 

och PubMed användes. Den initiala sökningen inleddes med att enbart granska rubriker och 

abstract av artiklar publicerade mellan 2011-01-01 och 2016-01-30. Då detta visade sig vara 

otillräckligt ökades tidspannet för publikation med fem år. Sökorden som valdes speglade 

studiens syfte. Kidney transplantation och waiting lists söktes som headings och var de mest 

frekventa sökorden eftersom de speglade syftet. För att få fram upplevelser av att vänta 

användes sökorden perception, life experience och experience. Perception söktes som MeSh-

term och life experience söktes som heading. Då life experience gav otillräckligt 

sökningsresultat i CINAHL söktes experience i fritext för att utöka sökningen. För att utesluta 

akut njurinsufficiens valdes sökordet renal insufficiency chronic då patienter i väntan på en 

transplantation oftast lider av kronisk njursvikt. Initialt utfördes en sökning av quality of life 

vars resultat gav artiklar som inte stämde överens med studiens syfte, vilket gjorde att 

sökningen exkluderades. Åtta kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en artikel med 

kvalitativ och kvantitativ metod stod som grund för resultatet. Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver att kvalitativ forskning innebär att förstå människans upplevelse medan 

kvantitativ forskning handlar om att se samband och förklara genom statistisk bearbetning. En 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod gör att det som ska undersökas kan belysas ur 

olika perspektiv.  

 

Artiklarna som användes i resultatet kom från Australien, Brasilien, England, Kina, Sverige 

och USA. Resultatet baseras på artiklar från flera olika länder och genererar en mångfald 

vilket styrker resultatet. Forskning inom området utförs i flera länder vilket visar att patienter 

som väntar på transplantation finns världen över. Däremot kan det finnas skillnad i patienters 

förutsättningar beroende på vilken nationalitet de har och vilka resurser som finns tillgängliga 

där patienten vårdas. Detta kan orsaka att samma situation upplevs på olika sätt. Samtliga 

artiklar var publicerade på engelska, vilket inte var författarnas modersmål. Till ett fåtal ord 

fanns inte en exakt översättning. Detta medförde viss svårighet och orsakade en liten risk för 

feltolkning. Till hjälp användes ett lexikon. Genom att initialt granska artiklarna enskilt och 

därefter jämföra med varandra har författarna minimerat risken för missförstånd. För att 

styrka resultatet användes citat vilka presenterades på engelska för att undvika tolkningsfel. 

Genom att markera ut samtliga upplevelser, koppla ihop dem och sedan återgå till texten i 
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artiklarna förhöll sig författarna sanningsenligt till det resultat studierna redovisade. 

Databearbetningen utfördes systematiskt och underlättade för författarna att skapa teman.  

 

Resultatdiskussion 

Patienter upplevde bristande information kring hur patienter prioriterades inför transplantation 

och misstankar väcktes angående hur prioritering gjordes (Yngman-Uhlin et al. 2015). Enligt 

Persson och Omnell Persson (2002) måste valet av mottagare ske skyndsamt efter en njure 

blivit tillgänglig. Många patienter kan vara aktuella för transplantation vilket gör att 

urvalsprocessen måste gå rätt till. Inom vården finns principer som styr hur prioriteringar görs 

där människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen samt 

kostnadseffektivitetsprincipen är grundande. Utifrån denna beskrivning anser författarna att 

information angående prioritering bör förbättras, då informationsbrist kan orsaka onödiga, 

upprörande känslor hos patienter som väntar. Patienter beskrev dessutom att de var besvikna 

på kvaliteten av information (Leung & Shiu 2007), att informationen gavs för snabbt 

(Calestani et al. 2014) och att den var otillräcklig gällande väntetid. Bristande information 

orsakade en känsla av ovisshet (Yngman-Uhlin et al. 2015). Enligt Socialstyrelsen (2009a) är 

hälso- och sjukvården skyldig att anpassa information utifrån individens behov. Information 

angående behandlingsalternativ ska förmedlas för att ge patienter möjlighet att känna sig 

delaktiga i vården. Detta styrks av Patientlagen (SFS 2014:821) som beskriver att information 

ska anpassas utifrån mottagarens individuella förutsättningar. Patienten ska dessutom ha 

möjlighet att välja behandlingsalternativ. En studie av LaRocco (2011) påpekar att 

sjuksköterskan måste kunna undervisa patienter angående olika behandlingar. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014b) beskriver att respekt för självbestämmanderätt främjar 

patientens frihet samt inkluderar rätten till information. Svensk sjuksköterskeförening (2014a) 

påpekar dessutom att det är sjuksköterskans ansvar att se till så att patienter får tillräcklig, 

lämplig och korrekt information. Enligt författarna till denna litteraturstudie är individuellt 

anpassad information av stor vikt för att patienter ska känna trygghet och tillit. Det är därmed 

viktigt att anpassa informationen och kontinuerligt arbeta med hur den förmedlas. 

 

Ett av huvudresultaten visade att patienter upplevde flera begränsningar i livet till följd av 

sjukdomen. Patienter upplevde en begränsning vad gällde att prata om sina känslor på grund 

av att det under dialysbehandlingen ofta fanns flera patienter i samma rum (Amerena & 

Wallace 2009; Yngman-Uhlin et al. 2015). Författarna anser att sjuksköterskan spelar en 

viktig roll i bemötandet av patientens blandade känslor. Oförmåga att prata om sina känslor är 

ett problem som bör uppmärksammas och åtgärdas. Samtalsstöd bör erbjudas i avskildhet till 

alla patienter i dialysbehandling för att upptäcka och ha möjlighet att bemöta oro och 

funderingar. Fransson Sellgren (2009) beskriver att samtal mellan patient och vårdare bäst bör 

ske i enkelrum för att undvika att patienten känner sig utsatt och för att främja integriteten. En 

studie av Kieft et al. (2014) visade att sjuksköterskor ansåg att ett bra bemötande innebär att 

ge tid, lyssna och att ha empati för patienter.  Dessutom beskrivs att vård av hög kvalitet 

innebär att patienter känner sig hörda, förstådda och att de upplever att de är i trygga händer 

samt att deras problem har uppmärksammats. Enligt Headley (2014) har sjuksköterskor 

inflytande på patienter. De litar på sjuksköterskans åsikt och den information de ger. 
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Sjuksköterskans kunskap och bemötande kan därmed påverka livet för de patienter som 

väntar på en njurtransplantation. Författarna till litteraturstudien anser att sjuksköterskan 

genom samtalsstöd kan motivera patienten till att leva ett så normalt liv som möjligt trots sin 

sjukdom.  

 

Två studier i resultatet visade att alla patienter inte var villiga att ta emot donation från en 

levande donator (Leung & Shiu 2007; Gill & Lowes 2008). En studie av Ismail et al. (2012) 

visade dock att majoriteten av alla patienter hade en positiv attityd gällande levande donation. 

Enligt Leung och Shiu (2007) var kinesiska patienter motvilliga till levande donation då det 

gick emot deras traditionella tro. Dock beskrev andra studier att religiös tro hjälpte patienter 

att stärka deras hopp samt såg tron på gud som stöd och styrka (Knihs et al. 2013; Lopes & 

Silva 2014). Detta visar på kulturella skillnader och författarna har reflekterat över hur 

kulturella skillnader och trosuppfattning kan begränsa patienter i deras val av 

behandlingsalternativ. Stryhn (2007) menar att det skiljer sig mycket i hur religionen 

dominerar över människan. Religiösa värden kan vara djupt förankrade i människans 

personlighet vilket kan leda till att de styr människans handlingar. Författarna till 

litteraturstudien anser att sjuksköterskan ska vara kapabel att möta människor med olika 

religiösa uppfattningar, vilket av Styhn (2007) beskrivs som en utmaning. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vård ges på lika villkor till alla patienter. Vården ska 

bygga på respekt för alla individers lika värde och självbestämmanderätt.  

 

Författarna till litteraturstudien har under arbetet diskuterat och reflekterat över den 

ekonomiska aspekten av att leva med kronisk njursjukdom. I resultatet beskriver flera studier 

att patienter upplevde att den ekonomiska situationen påverkade deras liv och aktiviteter 

(Leung & Shiu 2007; Moran et al. 2010; Yngman-Uhlin et al. 2015). Ytterligare två studier 

beskriver att en transplantation är kostsam (Levy et al. 2009; Younis et al. 2015). Ekonomin 

beskrevs som ett hinder för att genomgå transplantation. Patienter påpekade att de inte hade 

råd med transplantation eller mediciner (Kazley et al. 2012).  Det beskrivs dock att 

transplantation är ett billigare alternativ än långvarig behandling med hemodialys (Luk 2004; 

Younis et al. 2015). I Sverige finansieras den offentliga sektorn till stor del av skatter 

(Socialstyrelsen 2009b) och det finns ett högkostnadsskydd som går ut på att patienter inte ska 

behöva betala mer än ett förbestämt belopp i vårdavgifter (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

2016). Enligt Elinder (2014) finns det i de flesta höginkomstländer idag god aktiv uremivård 

vilket gör det möjligt att behandla patienter med terminal njursvikt. I fattiga länder avlider 

dock patienter av sjukdomen i brist på behandling. WHO (2004) beskriver att handeln med 

mänskliga organ är ett ökande internationellt problem. Den ökande handeln beror på större 

efterfrågan av ett transplantationsorgan. De mest utsatta är de fattigaste människorna som kan 

frestas att sälja en njure som en extra inkomst. Enligt Mendoza (2010) kan obetalda räkningar, 

stora skulder samt hushållsutgifter vara anledningar till att människor väljer att sälja ett organ. 

Som slutsats av ovanstående diskussion kan upplevelser av att vänta på en transplantation 

skilja sig åt beroende på nationalitet och resurser. Svensk sjuksköterskeförening (2014a) 

beskriver att människors sociala och ekonomiska situation påverkar hälsan.  
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Litteraturstudiens författare valde att anknyta till Dorothea Orems omvårdnadsteori eftersom 

egenvård gör patienten delaktig samt främjar patientens hälsa. Orem (1995) belyser egenvård 

som ett sätt för att uppnå välbefinnande. Resultatet från litteraturstudien visade att patienter 

upplevde egenvård som en strategi för att rikta fokus på något annat än väntan. Dessutom 

bidrog egenvård till att upprätthålla hälsan. De beskrev att de hade restriktioner gällande salt- 

och vätskeintag (Knihs et al. 2013; Yngman-Uhlin et al. 2015) samt upplevde symtom som 

trötthet (Yngman-Uhlin et al. 2015) och försämrad sömnkvalitet (Leung & Shiu 2007; 

Yngman-Uhlin et al. 2015). Egenvård bidrar till att lindra symtom och livsstilsförändringar är 

en viktig del av behandlingen (Njurförbundet 2011). För att främja patientens välbefinnande 

är kontroll av salt- och vätskeintag nödvändigt (Njurförbundet 2006). Utöver restriktioner i 

salt- och vätskeintag krävs också goda matvanor och fysisk aktivitet (Njurförbundet 2011).  

Författarna till litteraturstudien anser att sjuksköterskan spelar stor roll gällande motivation till 

egenvård. Sjuksköterskan kan genom motiverande samtal och information stötta patienten till 

att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar. Orem (1995) beskriver att det krävs 

motivation till lärande och förändring för att patienten skall nå sina mål. Enligt Bedömning av 

om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras (SOSFS 2009:6) ska utvärdering gällande 

patientens förmåga till egenvård utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Bedömningen görs i samråd med patienten för att visa respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Detta styrker Dorothea Orems teori (1995)  som beskriver 

att sjuksköterskan har som uppgift att ge patienten kunskap och stöttning. Stryhn (2007) 

beskriver att människosynen har betydelse för hur sjuksköterskan vårdar och bemöter 

patienter. Med ett humanistiskt synsätt ser sjuksköterskan hela patienten istället för att enbart 

fokusera på det medicinska.  

 

Klinisk betydelse 

Patienter som väntar på njurtransplantation har ett komplext ohälsotillstånd och är i stort 

behov av vård. Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för patientens upplevelser, så 

väl psykiska som fysiska samt vad de genomgår under väntetiden. Genom förståelse kan 

sjuksköterskan bemöta patientens behov och främja välbefinnande. Patientens upplevelse av 

konstant oro och rädsla är viktig att uppmärksamma och sjuksköterskan spelar stor roll vad 

gäller att bemöta känslan och ge möjlighet till samtal.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Befolkningen ökar och medelåldern stiger vilket innebär att väntan på en transplantation kan 

komma att öka. Fortsatt forskning inom området kring patienters upplevelser av väntan är 

därmed nödvändig. Utöver det anser författarna att det är av stor vikt att forskning angående 

hur sjuksköterskan ska bemöta patienters behov och vad patienterna upplever att de vill få för 

stöd från sjukvården fortsätter utvecklas.  
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Slutsats 
Väntan på en njurtransplantation orsakade en känsla av förlorad frihet till följd av de 

begränsningar sjukdomen medförde. Patienter upplevde att väntan var konstant utan ett 

definitivt slut vilket orsakade ovisshet angående framtiden. Det framkom dock att patienter 

upplevde dagligt hopp under väntan. Hoppet omvandlades med tiden till förtvivlan. 

Sjukdomen orsakade både fysiska och psykiska påfrestningar. Transplantation sågs som en 

livsförändrande åtgärd och det fanns en stark längtan att återgå till ett normalt liv utan 

begränsningar och hinder.      
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Amerena, P. 

Wallace, P. 

 

2009 

 

England (London) 

Phsycological experiences 

of renal transplant 

patients: a qualitative 

analysis 

Syftet var att undersöka 

upplevelser hos njursjuka 

patienter som förbereder 

sig och återhämtar sig efter 

transplantation.  

Kvalitativ grounded 

theory-studie. Genom 

snöbollsurval valdes åtta 

patienter ut. Bortfall 

redovisas ej. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor utfördes, spelades in 

och transkriberades. 

Teman och kategorier 

utformades genom analys. 

I förberedelse för 

transplantation upplevde 

majoriteten av patienterna 

en personlig konflikt. De 

kände sig ångestfyllda på 

grund av risken för 

komplikationer samtidigt 

som de var tvungna att 

upprätthålla hoppet.  

Calestani, M. 

Tomkin-Crine, S. 

Pruthi, R. 

Leydon, G. 

Ravanan, R. 

Bradley, J.A. 

Tomson, C.R. 

Forsythe, J.L. 

Oniscu, G.C. 

Bradley, C. 

Cairns, J. 

Dudley, C. 

Watson, C. 

Draper, H.  

Johnson, R.J. 

Metcalfe, W. 

Fogarty, D.G. 

Roderick, P.  

2014, England 

Patient attitudes towards 

kidney transplant listing: 

qualitative findings from 

the ATTOM study.  

Syftet var att utforska 

patienters syn på och 

upplevelse av att listas för 

njurtransplantation.  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer av 53 patienter. 

Bortfall redovisas ej. Alla 

intervjuer spelades in och 

transkriberades. 

Ämnesguiden för 

intervjuerna utformades 

från tidigare kvalitativ 

forskning inom ämnet. Sju 

teman med underteman 

identifierades genom och 

läsa transkriberingen flera 

gånger.   

Transplantation sågs som 

den enda vägen tillbaka till 

det normala livet. 

Patienterna upplevde att de 

fått information angående 

transplantation, men att 

den antingen var 

överflödig eller att den 

gavs för fort för att kunna 

hanteras.  



   

 

Artikelmatris, sida 2(5)  

Författare, årtal & land Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Gill, P. 

Lowes, L.  

 

2008 

 

England 

Gift exchange and organ 

donation: Donor and 

recipient experiences of 

live related kidney 

transplantation.  

Syftet var att få en 

teoretisk förståelse av 

upplevelserna hos 

donatorer och mottagare 

vid levande njurdonation.  

Kvalitativ, 

fenomenologisk studie. 40 

patienter tillfrågades. 

Bortfallet var 18 patienter. 

En serie av tre 

semistrukturerade 

intervjuer utfördes med 11 

donatorer och 11 

mottagare. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades varpå fyra 

centrala teman kunde 

framställas.  

Patienter var motvilliga till 

att ta emot en njure från en 

levande donator, då de 

kände oro för donatorns 

hälsa och välmående. 

Vidare beskrevs vikten av 

att donatorn fattat beslutet 

helt på egen hand och att 

mottagaren endast tackade 

ja efter att de två haft en 

diskussion.  

Knihs, N.S. 

Sartori, D.L.  

Zink, V. 

Roza, B.A.  

Schirmer, J. 

 

2013 

 

Brasilien 

The experience of patients 

who need renal 

transplantation while 

waiting for a compatible 

organ. 

Syftet var att förstå 

upplevelsen hos patienter 

med kronisk njursvikt i 

väntan på en 

njurtransplantation.  

Deskriptiv och explorativ 

kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

Av 21 patienter som var 

aktiva på väntelistan gav 

20 patienter medgivande 

att delta. Bortfallet var en 

patient. Semistrukturerade 

intervjuer utfördes, 

spelades in och 

transkriberades. Ämnen 

och kategorier framställdes 

och användes i resultatet.  

Väntan på en 

njurtransplantation 

karaktäriserades av att 

vara bunden till en 

dialysator. Känslor visade 

osäkerheten av en process 

som inte hade ett definitivt 

klockslag. Oidentifierad 

väntetid medförde 

osäkerhet för 

morgondagen och ingav 

rädsla för att något skulle 

ske innan transplantation 

genomförts.  
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Leung, S. 

Shiu, A. 

 

2007 

 

Kina (Hong Kong) 

Experience of Hong Kong 

patients awaiting kidney 

transplantation in 

mainland China. 

Syftet var att beskriva 

kinesiska patienters 

upplevelse av att vänta på 

en njurtransplantation. 

Kvalitativ, explorativ 

intervjustudie. 20 patienter 

uppfyllde kriterierna för 

att delta i studien varav 

tolv valde att delta. 

Bortfallet var åtta 

patienter. En djupgående 

intervju utfördes. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades senare, 

då författarna framställde 

nyckelord, kategorier och 

underkategorier.  

Faktorer som påverkade 

beslutsfattandet angående 

njurtransplantation var 

patientens livskvalitet, 

ansvar gentemot familjen, 

väntetid i Hong Kong samt 

njurpatienters upplevelser. 

Resultatet av patienters 

upplevelse av omvårdnad 

beskrevs som tillförsel av 

information, ouppfyllda 

förväntningar och 

variation i attityder. 

Lopes, S.G.R. 

Silva, D.M.G.V. 

 

2014 

 

Brasilien 

Narratives of women on 

hemodiaysis: waiting for a 

kidney transplant.  

Syftet var att förstå 

betydelsen av att vänta på 

en njure för kvinnor som 

behandlas med 

hemodialys.  

Kvalitativ intervjustudie. 

20 kvinnor mötte 

kriterierna för att delta, 

varav 12 valdes ut. 

Bortfallet var åtta 

patienter. Djupgående 

intervjuer utfördes, vilka 

spelades in och 

transkriberades. Data 

organiserades med hjälp 

av ett program som 

fastställde 216 koder som 

sedan genomgick en 

tolkningsanalys. Från 

koderna formades två 

kategorier som beskrevs i 

resultatet.  

Patienter i studien beskrev 

att hemodialys blivit en del 

av deras rutin. Genom 

interaktioner med andra i 

samma situation minskade 

känslan av att inte vara 

normal, då de träffade 

individer i samma 

verklighet. Väntan på ett 

samtal om transplantation 

orsakade ångest. De insåg 

att om de gick miste om 

sitt transplantat skulle det 

vara förödande. 

Patienterna hade en bild av 

att transplantationen skulle 

innebära frihet.  
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Moran, A. 

Scott, A. 

Darbyshire, P. 

 

2010 

 

Australien 

Waiting for a kidney 

transplant: patients´ 

experiences of 

haemodialysis therapy.  

Syftet var att undersöka 

upplevelser hos patienter 

med långt gången 

njursjukdom som 

behandlas med 

hemodialys.  

Hermeneutistisk, 

fenomenologisk, kvalitativ 

metod. 16 deltog. Bortfall 

redovisas ej. Två 

kvalitativa intervjuer 

utfördes med varje patient. 

Den första intervjun 

bestod av öppna frågor och 

den andra utfördes cirka 

ett år senare, där frågornas 

fokus hade utformats från 

resultaten av den första 

intervjun. Inspelning och 

transkribering utfördes.  

Teman framställdes från 

båda intervjuerna och 

jämfördes senare.  

Patienter beskrev känslan 

av att leva i hopp medan 

de väntade på en 

njurtransplantation. När de 

överskred det förväntade 

datumet för en 

transplantation, 

förvandlades deras hopp 

till osäkerhet. Behandling 

med dialys förhindrade 

patienter att utföra dagliga 

aktiviteter och de beskrev 

känslan av att vara 

uppbundna i sin väntan.  

Silva, A.N. 

Moratelli, L. 

Costa, A.B. 

Carminatti, M.  

Bastos, M.G. 

Colugnati, F.A.B. 

Grincenkov, F.R.S. 

Sanders-Pinheiro, H.  

 

2014 

 

USA (New York) 

Waiting for a Kidney 

Transplant: Association 

With Anxiety and Stress. 

Syftet var att bedöma 

samband mellan ångest 

och stress hos patienter 

som väntar på en 

njurtransplantation.  

En kvantitativ, transversell 

studie med randomiserat 

urval gav 50 patienter. 

Bortfall redovisas ej. 

Frågeformulär med 21 

deskriptiva punkter 

användes för att mäta 

graden av ångest. Utöver 

formulären utfördes en 

enskild intervju med varje 

patient. Statistisk analys 

utfördes för att bearbeta 

data.  

Majoriteten av patienterna 

upplevde stress i olika 

grader. De övervägande 

symtomen var 

psykologiska och 

innefattade oförmåga att 

arbeta, daglig ångest och 

en känsla av generell 

inkompetens.  
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Traino, H.M. 

 

2013 

 

USA 

Communication, self-

efficacy, perceived 

conversational difficulty, 

and renal patients´ 

discussions about 

transplantation.  

Syftet var att identifiera 

specifika kommunikativa 

faktorer som hindrar 

patienter med långt gången 

njursjukdom att diskutera 

om transplantation.  

Intervjustudie med både 

kvalitativ och kvantitativ 

ansats. 172 patienter 

tillfrågades varav 63 valde 

att dela. Bortfallet var 109 

patienter. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer med både 

öppna och slutna frågor 

utfördes, spelades in och 

transkriberades. Deskriptiv 

statistik användes för att 

presentera mätta variabler.  

Majoriteten av patienterna 

upplevde svårigheter med 

att konversera kring ämnet 

levande donation med den 

potentiella donatorn. 

Större andelen av 

patienterna upplevde dock 

att konversationerna inte 

hade någon inverkan på 

deras personliga 

förhållanden. Den svåraste 

aspekten i samtalet var att 

fråga någon om de var 

villiga att donera.  

Yngman-Uhlin, P. 

Fogelberg, A. 

Uhlin, F. 

 

2015 

 

Sverige 

Life in standby: 

hemodialysis patients´ 

experiences of waiting for 

a kidney transplantation.  

Syftet var att undersöka 

upplevelser hos patienter 

som behandlas med 

hemodialys i väntan på en 

njurtransplantation.  

Kvalitativ intervjustudie. 

Tio patienter bjöds in till 

studien, varav åtta 

slutligen deltog. Bortfallet 

var två patienter. Intervjun 

inleddes med öppna frågor 

och avslutades med slutna 

frågor. Inspelning och 

transkribering utfördes. 

Vidare utfördes en 

beskrivande 

innehållsanalys för att 

framställa kategorier och 

underkategorier.  

Patienterna beskrev vikten 

av att hitta en metod för att 

klara av och hantera 

väntan på en 

transplantation. Känslan 

av hopp och stöd från 

anhöriga var viktiga 

aspekter för att klara av 

väntetiden. Patienterna 

upplevde oro angående 

hälsan och beskrev en 

känsla av att vara bunden.  

 


