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Sammanfattning 
Bakgrund: Organbristen är stor i Sverige. Trots det är endast en liten del av befolkningen  med i 
donationsregistret. Samtidigt finns det en patientgrupp med ett stort lidande, de som är i behov av ett nytt 
organ för att överleva.  Patienten vet att denne riskerar att dö under sin väntan. Sjuksköterskans viktigaste 
arbetsuppgift under dessa patienters väntetid är att underlätta den ibland långa processen. Syfte: Var att 
beskriva patientens upplevelse av hälsa i väntan på organtransplantation. Metod: En litteraturstudie som 
omfattas av elva kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl Complete och PubMed. Under arbetets gång 
användes U-Modellen inspirerad av Alvehus för att få stöd att hålla den röda tråden. Resultat: Tre 
kategorier framkom under arbetet. ”Känslor som påverkar hälsan”, ”Patientens hälsa- vilken betydelse 
har omgivningen” och ”Hanteringsstrategier – för att bevara hälsan”. Samt åtta subkategorier till dessa. 
Diskussion: Tre huvudfynd framkom, som beskrev patienters känslor, deras upplevelse av stöd från 
omgivningen samt olika hanteringsstrategier under väntetiden. Detta diskuterades med stöd av KASAM 
samt ytterligare forskning. 
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Organ transplantation, väntan, upplevelse och hälsa. 
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Inledning 

Organtransplantation är ett område under ständig utveckling, och möjligheten att rädda 

liv ser helt annorlunda ut jämfört med för tiotalet år sedan. Transplantationskirurgin är 

framgångsrik, och får i dagens samhälle en spektakulär uppmärksamhet. Enligt Bjørk & 

Nåden (2008) bär patienten på ett stort lidande i väntan på sin eventuella transplantation. 

Detta arbete vill belysa patienters upplevda hälsa under deras väntetid på ett 

livsavgörande organ. 

Bakgrund 

Behovet av organ respektive vävnader är större än tillgången. Trots det är det långt ifrån 

en självklarhet för människor att före sin död ta ställning till att bli organdonator (Lilja 

Andersson & Forsberg, 2014). Transplantationslagen säger att om vi inte tagit ställning 

förväntas vi vara positiva till organdonation, ett så kallat förmodat samtycke 

(Socialstyrelsen, 2019). Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2015:84) visade det 

sig att donationsviljan är stor bland den svenska befolkningen, men ändå är Sverige under 

genomsnittet i Europa gällande donationsfrekvens. Det finns tre sätt att göra sin vilja 

känd. Det är antingen genom att informera närstående, fylla i och bära donationskort 

och/eller att anmäla sig till donationsregistret (Livsviktigt, u.å). Cirka 800 personer 

väntade på en transplantation i slutet av 2018, medan 182 avlidna personer blev 

organdonatorer under samma år, samtidigt som 38 patienter dog i väntan på organ. En 

enda donator kan rädda livet på upp till åtta patienter. Samtidigt avlider 3600 personer i 

Sverige på en intensivvårdsavdelning varje år. Organdonation skulle vara möjlig i 200-

270 fall av dessa. Njure, lever, hjärta, lungor, bukspottskörtel och tunntarm är de organ 

som är möjliga för transplantation (Socialstyrelsen, 2019). 

 

Ett annat ord för transplantation är överflyttning. Det innebär att det kallas 

organtransplantation vid flytt av ett organ från en individ till en annan. En givare av organ 

kallas för donator, medan en mottagare kallas för recipient (Järhult & Offentbart, 2013). 
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Enligt lagen som kom 1988 började dödsbegreppet total hjärninfarkt användas. Det 

innebär att hjärnans funktioner är borta och inte går att återkalla, det finns ingen 

blodcirkulation upp till hjärnan (Livsviktigt, u.å.).  För att organdonation ska kunna bli 

aktuellt behöver patienten diagnostiseras som död med hjälp av det som kallas direkta 

kriterier. Direkta kriterier för att fastställa en människas död består av minst två 

neurologiska undersökningar med minst två timmar emellan av en specialistkompetent 

läkare (SOSFS:2005:10). Medicinska insatser får pågå 24 timmar efter ett dödsfall i syfte 

att bevara organ för transplantation (SFS, 1987:269). 

 

För att kunna vårda en lämplig donator, samt stödja och ge information till de närstående, 

finns det sedan 2005 föreskrifter om att det ska finnas tillgång till donationsansvarig 

läkare och sjuksköterska där donationsingrepp får utföras. Vilka mottagare som sedan ska 

transplanteras koordineras av transplantationskoordinatorer. De står även för rådgivning 

och stöd i donationsprocessen, och är behjälpliga vid vårdpersonalens utbildningar. 

Transplantationskoordinatorer är knutna till transplantationsenheter, som i sin tur har 

beredskap dygnet runt, under årets alla dagar (Karud, 2019). I Sverige är samtliga 

transplantationskoordinatatorer legitimerade sjuksköterskor. En formell 

specialistutbildning saknas, därför sker oftast upplärning genom parallellt arbete med en, 

inom området, erfaren kollega (Omnell Persson, 2012). 

 

En omfattande utredning görs innan patienter blir uppsatta på väntelista. Två frågor är 

särskilt viktiga, om det sjuka organet verkligen är så dåligt att det måste bytas ut, samt 

om kroppen för övrigt är tillräckligt bra, för att en transplantation ska kunna utföras. 

Sedan beror provtagningar och undersökningar på vilket organ det handlar om (Lilja 

Andersson & Forsberg, 2014). Den medicinska utredningen syftar till att kartlägga 

eventuella riskfaktorer och utesluta andra allvarliga sjukdomar som kan försämra 

resultatet av transplantationen. Det är transplantationsenhetens läkare som slutligt avgör 

om transplantation av en patient kan accepteras, även om flera sjukhus kan utföra delar 

av själva utredningen. Det görs även en genomgång av socialmedicinsk karaktär. En 

generell förutsättning är att patienten är motiverad och har samarbetsförmåga, då en 

transplantation medför en livslång och livsviktig medicinering (Bakkan, Sodal, Myrseth, 



B
i
l
a
g
a 
1 

6 

 

Kongshaug, Relbo & Grov, 2011). När patienten hamnar på väntelistan hamnar den även 

i ett nordiskt register. Där samlas all information för att finna en lämplig mottagare i större 

utsträckning, både nationellt och internationellt (Scandiatransplant, 2019). 

Njurtransplantation, och i sällsynta fall levertransplantation med en levande givare, är de 

enda typer av transplantation som är möjlig att planera i förväg. En livsavgörande 

transplantation sker däremot med kort varsel, vilket innebär att patienten alltid måste vara 

anträffbar. När ett organ blir tillgängligt är det en läkare eller  

entransplantationskoordinator som kontaktar patienten. Patienten ska då i sin tur 

informera om den drabbats av infektion eller annan åkomma som kan vara av betydelse 

för transplantationen. Detta för att läkaren ska kunna avgöra huruvida transplantationen 

är lämplig att genomföra eller ej (Bakkan et al,  2011). 

 

En av sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift under väntetiden är omhändertagandet av 

patienten, men även dess närstående. Omvårdnaden består i att ge förutsättningar för 

patienten att på bästa vis klara av väntetiden, och även informera rent praktiskt om hur 

själva transplantationen ska gå till. Väntetiden innebär en stor press för patienten, både 

psykiskt och socialt, då ingen kan säga hur lång den kommer att bli. Patienten vet att 

denne riskerar att dö i väntan på ett organ, och är ofta i ett stort hjälpbehov, vilket även 

påverkar de närstående (Bakkan et al, 2011). 

 

Hälsa kan definieras med hjälp av hälsobegreppet KASAM och definierar en persons 

känsla av sammanhang. Det är ett salutogent synsätt på hälsa som skapades av Aaron 

Antonovsky 1983. Antonovsky ville undersöka hur det kom sig att personers 

motståndskraft mot olika former av svåra påfrestningar kunde variera i stor utsträckning. 

KASAM består av tre komponenter, och benämns som begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär  huruvida en individ uppfattar de stimuli som denne 

utsätts för som förutsägbara, och att de går att förklara även vid en eventuell överraskning, 

Hanterbarhet innebär att individen upplever sig ha resurser för att möta de krav som 

uppstår, och inte uppfattar sig själv som ett offer. Slutligen beskrivs meningsfullhet som 

en form av motivationskomponent, att som individ inneha en känsla av meningsfullhet 

och delaktighet (Antonovsky, 2005). Det som kan skilja individer åt är att de med hög 
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KASAM har en förmåga att skapa ordning från kaos. De har en förmåga att göra livet 

uthärdligare, även om de inte nödvändigtvis behöver vara gladare och nöjdare. Individer 

med låg KASAM upplever det som oundvikligt att kaos uppstår. För att få en möjlighet 

att skatta vilken nivå av KASAM en person anser sig inneha så har Antonovsky även 

skapat ett livsfrågeformulär. Den finns tillgänglig i en längre och en kortare version, på 

29 respektive 13 frågor. Frågorna, som berör olika områden i livet, har sju olika 

graderingar. 1 innebär att ”aldrig ha den känslan” och 7 innebär att ”alltid ha den känslan” 

(Antonovsky, 2005).  

 

Författarna i denna studie ville undersöka hur en patient med en allvarlig diagnos 

upplevde sin hälsa då de befann sig på väntelistan inför transplantation, och hur 

upplevelsen kunde skilja sig åt individer emellan. Detta för att öka kunskapen om 

patientens hälsa i väntan på ett livsavgörande organ, då det saknas samlad information i 

ämnet. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patientens upplevelse av hälsa i väntan på organtransplantation. 

Metod 

Design 

Detta arbete var en allmän litteraturstudie baserad på elva kvalitativa artiklar. För att få 

en uppsats som på ett övergripande plan hängde ihop, användes U-modellen. U- modellen 

är anpassad för uppsatser med akademisk inriktning och består av nio delar. Dessa nio 

delar måste hänga ihop med varandra, samt kunna kopplas ihop med så kallade 

tvärrelationer i U:ets övre delar. I dessa tvärrelationer speglades den inledande 

problematisering med den avslutande diskussionen och slutsatsen (Alvehus, 2019). 

Eftersom målet med arbetet var att slutsatsen skulle svara på problematiseringen så var 

denna modell ett stöd för att hålla den röda tråden genom arbetet. Som begynnande steg 
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har syfte och problematisering formulerats. I nästa steg valdes databaser för att finna 

information som behövdes till bakgrunden samt för det kommande resultatet. Se figur 1.

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. U-modellen. Egen modifierad modell från Alvehus (2019). 

Sökvägar och Urval 
 

Databaser som användes var Cinahl Complete och PubMed. Databaserna är indelade efter 

ämnesområden och avser endast en viss målgrupp (Karlsson, 2017). I Cinahl Complete 

samt i Pubmed gjordes blocksökningar med hjälp av de bärande begreppen från syftet. 

Som ämnesord användes först organtransplantation, men vid sökning på Cinahl föreslogs 

istället ordet organmottagare, vilket då valdes eftersom det ansågs svara bättre på arbetets 

syfte. Detta användes även i sökningarna på Pubmed. De fristående sökorden bestämdes 

till hälsa, väntelista och upplevelse. Sökordet qualitative lades till eftersom artiklarna som 

eftersöktes skulle vara kvalitativa. Orden översattes till engelska, och synonymer 

eftersöktes via sidan Svensk Mesh. Detta resulterade i ord som finns beskrivna i bilaga 

ett och två. Trunkering användes, vilket ökar sökningarna genom att böjelser hittas i orden 

där dessa har samma rot. Genom citationstecken hölls meningarna ihop, och bildade så 

kallade frassökningar. Genom booleska operationer användes funktionen att lägga ihop 

sökorden med hjälp av OR och AND. AND gör sökningen specifik och har en 

avgränsande funktion, medan OR ökar sensiviteten och fungerar expanderande (Karlsson, 

2017). Inklusionkriterierbestämdes till: vuxna deltagare, engelska artiklar samt artiklar 

från 2000-talet för att erhålla aktuell forskning. Dessutom skulle artiklarna vara etiskt 
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godkända. Årtalen på Cinahl Complete var 2004-2019, medan det på PubMed 

begränsades till fem år då antalet träffar annars blev för högt. För att få artiklar som var 

granskade valdes Peer-reviewed innan sökningen. Detta kunde endast göras på Cinahl, 

då PubMed inte hade den funktionen. Peer-reviewed innebär enligt Karlsson (2017) att 

artikeln har granskats av andra forskare innan publicering för att säkerställa 

informationen. Även om artiklarna var granskade analyserades dessa med hjälp av ett 

kritiskt synsätt. Båda författarna läste igenom rubrikerna till artiklarna som sökningarna 

resulterade i, och i de fall rubrikerna stämde överens med arbetets syfte lästes även 

artiklarnas abstracts igenom. Kvarstod efter urvalet gjorde elva kvalitativa artiklar. 

Granskning och Analys 

Som nästa steg lästes de utvalda artiklarna igenom av båda författarna. För att vidare följa 

U-modellen, och för att validera trovärdigheten, kopplades HKR.s granskningsmall 

(Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016) och HKR:s artikelöversikt (Sundström, Beck, 

Blomqvist & Khalaf, 2015) som teoretisk referensram till analysarbetet. Vid analysen 

gjordes en kategorisering, vilket enligt Alvehus (2019) kallas för att tematisera. 

Materialet reducerades eftersom allt inte svarade på syftet. Författarna utförde 

granskningen och analysen oberoende av varandra, för att därefter sammanställa en 

gemensam analys. På så vis kunde det vid sammanställningen upptäckas eventuella 

likheter, men även skillnader, vilket ökar trovärdigheten enligt Alvehus (2019). Därefter 

kategoriserades materialet i tre kategorier och åtta subkategorier som presenteras i figur 

2. 

Etiska överväganden 

När en studie författas av student ska de forskningsetiska aspekterna bevakas av 

handledaren så att de forskningsetiska riktlinjerna följs. Språkkunskaperna i engelska och 

de metodologiska kunskaperna kan vara begränsade hos studenten, vilket kan leda till att 

feltolkningar uppstår. Det krävs ingen prövning enligt etikprövningslagen vid studier 

inom ramen för högskolestudier. Etikprövningslagen är tänkt att skydda den enskilda 

människan och respektera dess människovärde, och ställer även krav på att de olika 

etikprövningsnämnderna i landet granskar en viss sorts forskning (Kjellström, 2017). 
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Vetenskapsrådet (2002) menar att det finns regler som måste följas, exempelvis att 

forskaren måste informera om syftet med sitt arbete samt vilka villkor som gäller för 

deltagaren/deltagarna.  

Förförståelse 

Förförståelsen hos författarna beskrev att patienter i väntan på organtransplantation kan 

tyngas av en mängd olika känslor. Ångest, skuld och sorg i och med vetskapen att en 

medmänniska behöver dö för att patienten själv ska överleva. Frustration då det kan hända 

att planerade transplantationer ställs in eller skjuts fram på obestämd tid. Osäkerhet och 

tvivel, kommer patientens kropp orka tills transplantationen genomförs, eller kommer 

denne att dö innan. Även känslor av ansvar, att komma att behöva leva för två, eftersom 

den dödes organ kommer att leva vidare, fast istället i patientens kropp. Det är en gåva 

patienten får, och med gåvan medföljer även ett indirekt "krav" på att också känna 

tacksamhet. Känslan hos patienten att komma att få en annan människas vävnad i sin egen 

kropp kan också ge en känsla av obehag, och leda till en motvilja att ta emot. För en 

patient i väntan på organ ställs livet på paus. Med kort varsel förväntas denne infinna sig 

för transplantation när möjligheten dyker upp, oavsett tid och plats. Det leder till 

svårigheter att skapa sig en meningsfull vardag. Att dessutom ständigt kastas mellan hopp 

och förtvivlan, där tankarna kan variera mellan att kanske en donator kommer att dyka 

upp idag, till att det faktiskt inte hände något idag heller leder till en stor psykisk 

belastning för den enskilde patienten. 

Resultat 

De kvalitativa artiklarna som användes i denna studie var från åren 2006 till 2018 och var 

från Iran (n=2), Sydkorea (n=1), Brasilien (n=1), Norge (n=1) Sverige (n=1), 

Storbritannien (n=2), USA (n=1), Australien (n= 1) och Kanada (n=1). Antalet deltagare 

i dessa studier var sammanlagt  153 stycken, varav 74 kvinnor och 79 män. Enligt nästa 

steg i U-modellen, efter analysen av de utvalda artiklarna, gjordes en sammanställning av 

resultatet till de kategorier och subkategorier som visas i figur två. 
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                Figur 2. Patienters upplevelse av hälsa i väntan på livsavgörande organtransplantation. 

Känslor som påverkar hälsan 

Positiva och negativa känslor 

Resultatet visade att majoriteten av patienterna beskrev att de upplevde glädje, en 

möjlighet till att få börja leva igen och en stor lättnad vilket påverkade deras hälsa positivt. 

Kontrasten till dessa patienter visade att det även fanns de som reagerade med oro och 

pessimism. Det upplevdes snarare som chockartat, det krävdes tid för bearbetning och 

detta främjade inte deras hälsa (Bjørk & Nåden, 2008; Chong, Kim, Kim & Lee, 2016; 

Ferreira Cruz, de Oliviera Salimena, de Oliviera Souza & de Melo, 2016). 

“I first started dialysis, it was really difficult and depressing. I wondered 

how anyone could live like that. Then, the doctor told me there could be a 

way out, and that transplantation would  be the answer. That was the 

moment when I began to have hope… “(Chong et al, 2016, s. 933). 

Att bli uppsatt på väntelista för transplantation gav upphov till ett flertal olika 

känsloyttringar, såsom oro, rädsla, frustration och osäkerhet, vilket påverkade 

patienternas hälsa negativt (Bjørk & Nåden, 2008; Naef & Bournes, 2009; Chong et al, 

2016). De kunde uppleva att det inte fanns några alternativ till transplantationen, och att 

de därmed inte hade något annat val än att låta genomföra ingreppet, gärna så snart som 

möjligt. Den största rädslan bestod i att helt förlora kontrollen genom att hamna i 
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händerna på någon annan, eller risken för att inte vakna igen efter transplantationen 

(Bjørk & Nåden, 2009). Det fanns även en överhängande rädsla att avlida innan själva 

ingreppet hann äga rum, eller att ytterligare allvarlig sjukdom skulle uppstå, såsom 

cancer. Detta faktum skulle kunna omöjliggöra transplantationen (Bjørk & Nåden, 2008; 

Aghahosseini, Nayeri, Chahsavari & Tosi, 2017). 

“Because you know you won’t reach ninety. Your lifespan is reduced and 

you will be sensitive to all types  of virus. And there is a likelihood of 

cancer. Abnormal cells can pop up, your immune defence is repressed and 

cancer can start growing”   (Bjørk & Nåden, 2009, s. 292). 

Under den faktiska väntetiden kunde patientens reaktionsmönster variera. Majoriteten 

beskrev att de periodvis mådde psykiskt dåligt, medan somliga upplevde att de ständigt 

levde under stor psykologisk press. Ett fåtal upplevde att de varken funderade nämnvärt 

över sin situation, eller bekymrade sig över den (Bjørk & Nåden, 2008). Enligt Naef & 

Bournes (2009) kunde väntetiden även innebära positiva aspekter. Möjligheten att se det 

stora i det lilla gjorde att patienten kunde känna tacksamhet över saker och situationer de 

tidigare ansett som banala. 

 

En del patienter använde sig av det som kan beskrivas som ett aktivt "undvikande". Det 

kunde vara i bemärkelse att undvika att tänka på väntelistan, sjukdomens allvar, eller 

tanken på att en medmänniska var tvungen att avlida för att ett organ skulle bli tillgängligt. 

En del patienter valde att se det efterlängtade organet som en reservdel till en bil, medan 

det istället skapade en stor, intern konflikt hos en del patienter (Spier & Smith, 2016). Det 

visade sig viktigt att vårdpersonal accepterade att de olika parterna inte nödvändigtvis 

hade samma uppfattning om sjukdomens dignitet, och respekterade patientens känslor 

och åsikter angående sin diagnos (Mcdonald, 2006).   

 

Patienten kunde även drabbas av skuldkänslor. Skuld över att hela familjen fick försaka 

mycket på grund av patientens sjukdom, och skuld över att inte kunna bidra i samma 

utsträckning till familjeförsörjningen. Mycket ansvar för just försörjning kom nämligen 

att hamna på den respektive under sjukdomstiden. Detta kunde skapa en känsla hos 
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patienten av att vara en börda, en belastning för sin familj (Ivarsson et al, 2012; 

Aghahosseini et al, 2017; Ferreira Cruz et al, 2016).  

Att kastas mellan hopp och förtvivlan 

Ett antal patienter från väntelistan kallades för vidare undersökningar på sjukhus när ett 

organ blev tillgängligt. Detta upplevdes av patienten som ett lotteri med endast en möjlig 

vinnare, och resten förlorare.  Att vara en av dem som blev avvisad skapade en emotionell 

omvälvning, en känsla av uppgivenhet och en total tomhet (Mcdonald, 2006; Chong et 

al, 2016). Misstänksamhet var även en förekommande känsla som riktades mot logistiken 

eller mot själva organet i fråga (Chong et al, 2016). 

"I heard that two kidneys are available. It’s strange that even when I’m 

second on the list, there’s always someone else who gets it ahead of me . . . 

Not once, not twice, but every time . . . They keep saying that someone else 

is getting it before me. This makes me suspicious. Do I have to spend some 

money on this? Since someone else got it before me, it was natural to think 

that maybe that person spent some money. I think I have waited for only 

three years" (Chong et al, 2016, s.935) 

Med jämna mellanrum kontaktades patienten av transplantationskoordinatorn, för att 

denne skulle förhöra sig angående patientens aktuella hälsostatus. Detta kunde för 

patienten innebära ett stort stresspåslag. När ringsignalen ljöd steg patientens 

förväntningar mot att det äntligen var dags, att ett organ fanns tillgängligt, och att tiden 

nu var inne för transplantation (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012).  

"They (the transplant coordinators) called me a few times and asked how I 

felt. I almost wet my pants because I thought it was time." (Ivarsson et al, 

2012, s. 1623). 

 

Det påverkade patientens hälsa negativt att ständigt vara anträffbar i väntan på det där 

livsavgörande telefonsamtalet. Telefonsamtalet skapade även motstridiga känslor hos 

patienten, i egenskap av att vara både efterlängtat och fruktat. Det skapade dessutom 
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ångest och oro att ständigt vara anträffbar, att riskera att inte höra ringsignalen eller att 

telefonsamtalet inte skulle ha det budskap som önskats (Ivarsson et al, 2012; Naef & 

Bournes, 2009, Chong et al, 2016). 

"I've never been without my cell phone, because I can't afford to miss 

a call...Even when I sleep , I put it above my head because I don't 

know when I'll be asked to come right away" (Chong et al, 2016, s. 

933). 

 

Patientens hälsa- vilken betydelse har omgivningen? 

Sjukvårdsteamets betydelse 

En del studier visade att patienterna under sin tid på väntelistan själva hade möjlighet att 

kontakta transplantationskoordinatorn, när de önskade, dygnet runt. Därmed kom denne 

att bli ett betydelsefullt stöd för patienten, som en sorts livlina (Chong et al, 2016). Även 

sjuksköterskan ansågs viktig för patientens psykiska hälsa, dels avseende det medicinska 

samt omvårdnaden, och dels som psykologiskt stöd. Sjuksköterskan fanns där för 

patienten varje dag, vilket kanske inte de närstående hade möjlighet att vara, och dess 

närvaro blev därför väldigt betydelsefullt. I relationen mellan sjuksköterska och patient 

uppskattades det med humor och värme, eftersom situationen i sig redan var så allvarsam 

(Yorke & Cameron-Traub, 2008). 

"They are caring, involved, efficient; they're there 24 hours a day really if 

you want them”. 

“ I guess the most helpful is that the transplant unit functions like a little 

family" (Yorke & Cameron-Traub, 2008, s. 82). 
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Närståendes betydelse  

Det viktigaste psykologiska stödet för patienten var deras närstående (Bjørk  & Nåden, 

2008; Ivarsson et al, 2012). Samtidigt som patienten kände en stor tacksamhet mot sina 

närstående för deras stöd, tyngde det deras samvete att hela familjen drabbades av 

situationen. Även familjen åsamkades mycket lidande och begränsningar på grund av 

patientens sjukdom (Chong et al, 2016; Naef & Bournes, 2009).  

"We got a tremendous relationship. I am happy and feel blessed with 

the support I have. But I feel I have placed a tremendous burden on 

my family" (Naef & Bournes, 2009, s. 146). 

Patienten kunde även drabbas av skuldkänslor. Skuld över att hela familjen fick försaka 

mycket på grund av patientens sjukdom, och skuld över att inte kunna bidra i samma 

utsträckning till familjeförsörjningen samt med hushållet. Mycket ansvar för just 

försörjning kom nämligen att hamna på den respektive under sjukdomstiden. Detta kunde 

skapa en känsla hos patienten av att vara en börda, en belastning för sin familj (Ivarsson 

et al, 2012; Aghahosseini et al, 2017; Ferreira Cruz et al, 2016). De närstående kunde 

dessutom ha ett stort ansvar vid patientens omvårdnad, då hjälpbehovet inför en 

transplantation ofta var stort. Därför ansågs det att även närstående borde fått 

psykologiskt stöd under patientens väntetid (Ivarsson et al, 2012). En besvärande 

omständighet visade sig vara om det fanns mindre barn i patientens familj. Detta eftersom 

det inte fanns något rakt och enkelt svar på om patienten skulle överleva eller inte. Vem 

av barnen skulle informeras om den kunskapen, och av vem? Patienten kunde då uppleva 

att sjukvårdspersonal inte tog sitt ansvar i dessa situationer, och detta kunde bero på att 

samtalsämnet kändes obekvämt för sjukvårdspersonalen (Ivarsson et al, 2012). 

Övriga personers betydelse 

Inte enbart familj och närstående var betydelsefullt för patientens hälsa under väntetiden, 

utan även det övriga sociala nätverket. Brev, telefonsamtal och besök från vänner och 

arbetskamrater blev ljusglimtar i vardagen och höjde patientens välmående avsevärt. 

Trots detta visade det sig att väntetiden påverkade patientens sociala nätverk negativt, på 
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så sätt att det ofta minskade. Det förklarades med att vänner och bekanta kunde ha 

svårigheter att ta in sjukdomens allvar, och därmed dra sig undan (Ivarsson et al, 2012). 

Dessutom var patienten ofta infektionskänslig under väntetiden. Eftersom en infektion 

kunde komma att stoppa en transplantation kunde patienten aktivt välja att isolera sig för 

att undvika detta (Mcdonald, 2006).  

 

Det påverkade patientens hälsa positivt att träffa patienter som var, eller hade varit, i en 

liknande situation. Genom att träffa en tidigare transplanterad patient kunde det ges svar 

på många frågor, och det skänkte även hoppfullhet och en mer positiv framtidstro. Dessa 

patienter fick en alldeles speciell sorts tillhörighet med varandra. De upplevde varandra 

som en familj, som gladdes och sörjde med varandra, i stort och i smått (Ivarsson et al, 

2012; Naef & Bournes, 2009; Mcdonald, 2006). 

Hanteringsstragerier för att bevara hälsan 

Distraktioner 

Det framkom att patienten genom olika hanteringsstrategier aktivt kunde påverka sin 

hälsa i viss utsträckning under tiden inför en eventuell transplantation. Det kunde vara att 

lyssna på musik, spela spel, trädgårdsarbete, hushållssysslor, prata med någon, vara 

ensam, läsa eller träna (Naef & Bournes, 2009; Sieverdes et al, 2015). Fysisk aktivitet 

främjade patientens välmående i stor utsträckning, och kunde användas som en 

betydelsefull hanteringsstrategi (Sieverdes et al, 2015). 

Andlighet 

Även en religiös tro att förlita sig till kunde bli ett stort stöd för patienten, och inge hopp 

(Bjørk & Nåden, 2008; Aghahosseini et al, 2017; Sieverdes et al, 2015; Naef & Bournes, 

2009). Patienten menade att de hade inget annat att förlita sig på än sin religiösa tro och 

övertygelse för att övervinna sin rädsla. Genom att då förlita sig till att det var Guds vilja 

som bestämde om de överlevde eller inte minskade patientens egen börda av oro och 

ångest (Sheikhalipour et al, 2018).  
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"I said to myself that God has given the life and he takes it as he wishes. It 

does not makes any difference whether I scare or not and whether I escape 

or not. I asked myself 'is it fine to sit and suffer or go to the operation room 

and make it final?'This is possible to return dead or alive" (Sheikhalipour et 

al, 2018, s. 88). 

  

Däremot kunde det skapas religiösa och kulturella konflikter för de troende patienterna. 

Transplantationen sågs som en konflikt till den religiösa övertygelsen, men var samtidigt 

den enda möjligheten till fortsatt liv. Det sågs även som den enda möjligheten till att bli 

fri från sitt lidande, med bland annat den enorma trötthet deras sjukdom innebar 

(Sheikhalipour et al, 2018).  

Information 

Personcentrerad information var för patienten en viktig faktor, och påverkade deras 

välmående i stor utsträckning. I de studier där detta framkom som bristfälligt kunde det 

få stora hälsonegativa konsekvenser (Aghahosseini et al, 2017; Spiers & Smith, 2016). 

Det kunde medföra att patienterna inte följde de rekommendationer som gavs, då det bara 

upplevde som ytterligare försvårande begränsningar i deras redan så begränsade liv. 

Patienterna kunde även känna sig tvingade att söka information på egen hand. Det rörde 

sig om information angående den egna sjukdomen, olika behandlingsmöjligheter och 

patientens aktuella medicinering. Patienterna riskerade därmed att ta till sig fakta från 

mindre tillförlitliga källor, och det kunde även leda till att patienten ändrade i sin 

medicinering (Aghahosseini et al, 2017). Det upplevdes betydelsefullt att patienten och 

dess närstående erhöll relevant information, både muntlig och skriftlig. Det skulle även 

innebära att ha möjlighet att ställa frågor vid behov, och då få prata med väl insatt 

sjukvårdspersonal.  Det visade sig att patienter som erhöll en god information undvek att 

söka efter detta på egen hand, då det enbart skapade en oro att hitta något negativt som 

kunde grusa deras förhoppningar Sammantaget bidrog detta till mindre oro och 

tvivelaktiga tankar hos patienten, och därmed en bättre hälsa. (Ivarsson et al, 2012). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Styrkor och svagheter diskuterades i metoddiskussionen, för att kunna utvärdera arbetets 

totala trovärdighet. De trovärdighetsbegrepp som användes var tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet.  

  

Tillförlitligheten den viktigaste faktorn för att utröna arbetets trovärdighet, eftersom det 

anger hur pass väl resultatet svarar på det som faktiskt eftersökts, det vill säga om 

resultatet svarar på syftet (Shenton, 2014). För att uppnå stark tillförlitlighet/credibility i 

denna litteraturöversikt användes två beprövade vetenskapliga databaser, 

CinahlComplete och Pubmed, vid datainsamlingen. Relevanta sökord och sökblock har 

använts, och vid arbetets inledning gjordes en pilotsökning där ett ansenligt antal 

sökträffar uppkom. De kategorier som resultatet indelats i formulerades om efterhand 

som arbetet fortskred, för att hela tiden kontrollera att titlarna svarade mot syftet. Citat 

från olika artiklar har använts, och de är citerade på lämpliga ställen i texten. Båda 

författarna har deltagit i analysen av det insamlade materialet, och arbetet har lästs och 

kritiskt granskats av studenter, handledare och examinator. Författarna har deltagit vid 

alla erbjudna handledningstillfällen, fyra i grupp och två individuella, samt tre 

seminarium. En svaghet kan upptäckas, vilket är avsaknad av en manuell sökning, som 

enbart använts inför resultatets diskussion. Detta beror på okunskap hos författarna, och 

hade kunnat förbättras inför framtida studier av mer detaljerad beskrivning av kursens 

lärare. Sammantaget kan dock arbetets tillförlitlighet bedömas som stark. 

 

Verifierbarhet/dependability innebär att studien är utförligt beskriven, och därmed möjlig 

att göra om på samma vis. Det finns en stark koppling mellan verifierbarhet och 

tillförlitlighet (Shenton, 2014). De sökschema i detta arbete som använts är detaljerade, 

både vad gäller bärande begrepp i syftet, begränsningar, och antalet sökträffar. Det är 
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möjligt att göra en ny sökning och erhålla samma resultat som författarna.En figur 

illustrerar U-modellen som följts under analysarbetet, och är beskriven i metoddelen. 

Verifierbarhet kan alltså bedömas som stark. 

  

Pålitlighet/confirmability innebär att det inte är förförståelsen hos författarna som färgat 

eller påverkat de upptäckta fynden i studiens resultat. Det finns en nära koppling mellan 

just pålitlighet och arbetets sammantagna trovärdighet. Aktiva åtgärder bör vidtas för att 

undvika att forskarna i någon utsträckning färgar det färdiga resultatet (Shenton, 2014). 

En aktiv åtgärd i denna studie var att författarna inledningsvis självständigt formulerat 

sin förförståelse. Detta för att undvika att förförståelsen färgas av den nya kunskap som 

erhålls under tiden för datainsamlingen. Detta stärker pålitligheten. Även upptäckten av 

de unika fynd som resultatet beskriver stärker pålitligheten, exempelvis att enbart ett fåtal 

patienter beskriver känslan av att en medmänniska behöver dö för att själv överleva. De 

artiklar som utgjort resultatet i detta arbete har ungefärligt bidragit med samma mängd 

information, även om några artiklar svarade något bättre på syftet än andra. 

Analysprocessen har genomförts av båda författarna, dels självständigt och dels 

gemensamt.  En svaghet kan vara att ingen utomstående, förutom kurskamrater, kunnat 

granska resultatet, då närstående till författarna ej har de kunskaper som krävs för att 

kunna granska ett vetenskapligt arbete. Sammanfattningsvis kan pålitligheten bedömas 

som stark.  

 

Överförbarhet/transferability handlar om vilka grupper och verksamheter som kan 

tillämpa sig studiens resultat. Det är författarnas ansvar i en kvalitativ studie, vilket 

innebär ett lågt deltagarantal, att förklara genomförandet på ett tillräckligt utförligt sett så 

att överförbarhet ändå är möjlig. Läsaren ska ges möjlighet att självständigt utvärdera om 

så är fallet (Shenton, 2014). I denna studie har artikelöversikter på samtliga artiklar 

genomförts, och är bifogade som bilagor. Detta innebär att all information vad gäller 

datainsamlingsperiod, tid och plats finns överskådligt och lättillgängligt vilket stärker 

överförbarheten. En svaghet i arbetet kan vara att några av de artiklar som legat till grund 

för resultatetvargrundade på studier avlägsna vårt land. De kan då antas ha ett annat 

sjukvårdssystem och delvis även en annan kultur. Då patienternas upplevelser efter kritisk 
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granskning är jämförbara oavsett var studierna ägt rum tolkas abstraktionsgraden som 

varken alltför låg eller alltför hög, utan på en rimlig nivå. Därför kan överförbarheten 

anses vara stark i denna studie. 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelse av hälsa i väntan 

på organtransplantation. Tre fynd valdes ut för att diskuteras med stöd av annan 

forskning, samt ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. Fynden var patientens känslor, 

deras upplevelse av stöd från omgivningen samt olika hanteringsstrategier under 

väntetiden.   

 

Tankemönstret hos patienter på väntelistan var ytterst individuellt. Det kunde upplevas 

som en välsignelse och som en andra chans, men det fanns även negativa aspekter. De 

negativa aspekterna kunde innefatta känslor av ensamhet, skuld, fatigue eller att vara 

bortglömd, vilket också stärks av Brown, Sorrell, McClaren & Creswell, 2006; Jonsén, 

Ahtlin & Suhr’s, (2000) studier. I denna studie beskrevs skuldkänslorna framför allt 

gentemot familjen, på grund av att patienten upplevde sig som en börda, medan en annan 

studie beskrev patienters skuldkänslor där de istället riktade sig gentemot de patienter 

som inte valts ut för transplantation. Patienter som kanske både var yngre, och i större 

behov av det nya organet (Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). Författarnas förförståelse 

beskrev att det var troligt att patienten skulle uppleva olustkänslor av tanken på att få en 

annan människas organ in i kroppen. Av de artiklar som använts i denna studie, så har 

detta faktum bara framkommit i en av dessa, i en svensk studie författad av Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg (2011).  

  

Patienten fann ofta stor tilltro till transplantationsteamet och sjukvårdspersonalen. Att 

kunna förlita sig på transplantationsteamet kunde göra att patientens mentala hälsa 

förbättrades under väntetiden, vilket även Chibnall, Videen, Duckro & Miller,(2002); 

Brown et al., (2006) fann i deras forskning. Enligt Baker & McWilliam (2003) var snabba 

svar, att ta sig tid att förklara, ärlighet, omtänksamhet och ett aktivt lyssnande från 

sjukvårdspersonal betydelsefullt för patienten, vilket även bekräftade det som 
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framkommit i denna studiens resultat. Även Haugh & Slayer (2007) stärker denna 

studiens resultat genom att beskriva betydelsen för patientens välbefinnande att deras 

åsikter bemöttes med respekt, och att det fanns utrymme för ett visst mått av flexibilitet 

hos sjukvårdspersonalen.  I vissa fall upplevdes att stödet från sjuksköterskan var större 

än från deras närstående.  detta styrks av Sadala & Stolf (2008) och Haugh & Slayer 

(2007).  Patienten hade en stor önskan av att få uppleva det vardagliga i livet igen, det 

som tidigare tagits för givet, och det uppskattades mycket när sådana möjligheter gavs. 

En betydande uppgift för transplantationsteamet var att förmedla budskapet att patienten 

skulle vara förberedd på döden, men ändå behålla hoppet om att få ett organ, och därmed 

fortsätta leva, vilket även togs upp i Chibnalls et al., (2002) forskning.  

 

De patienter som lyckades utveckla förmågan att se det stora i det lilla uppfattade sin 

hälsa som bättre. Även i studierna av Baker & McWilliam (2003) och Brown et al (2006) 

framkom det att patienter som befann sig på väntelistan såg på saker med en mer positiv 

infallsvinkel, de försökte leva mer för dagen,  och det kunde även medföra att patienten 

inte sköt upp saker. Dessa faktorer sammantaget påverkade patientens hälsa i positiv 

utsträckning.  

  

Personcentrerad information var en bidragande faktor till att optimera sin hälsa, och något 

patienten eftersökte på egen hand om den ansågs bristfällig. Detta var en 

hanteringsstrategi för att öka sin egen förståelse för situationen. På så vis skapades även 

förutsättningar för patienten att mobilisera resurser, som i sin tur kunde bidra till en bättre 

hälsa. Detta kunde styrkas i Baker & McWilliam, 2003; Haugh & Salyer's (2007) studie. 

Resultatet styrks även av Ivarsson et al, (2011) som beskriver att det framgår att behovet 

av skriftlig och muntlig information är mycket betydelsefullt för patientens välmående. 

Även Robertsons studie (2001) beskriver vikten av information, både muntligt och 

skriftligt. Genom att ge information även skriftligt finns det en möjlighet för patienten 

och dess närstående att läsa informationen exakt då de behöver den. Annars kan 

tidpunkten för informationstillfället vara avgörande för om patienten kan ta till sig 

informationen eller inte. Enligt Eriksson (2014) behöver intryck och impulser filtreras av 

patienten för att omvandlas till en subjektiv information, för att  på så vis bli mottaglig 
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för patientens subjektiva värld. Detta eftersom individer inte förmår att ta emot och förstå 

alla de impulser hen utsätts för. Människan med sina subjektiva erfarenheter filtrerar 

impulser med hjälp av sin varseblivning. 

  

Närstående kan upplevas som det mest betydelsefulla stödet under patientens 

sjukdomstid, och därmed främja en bättre hälsa hos patienten. Studien av Ivarsson et al. 

(2011) går ytterligare ett steg, och menar att sjukhus bör insistera på att närstående absolut 

ska vara med på informationsträffar, då patienten ofta är i ett oförmöget skick att i 

efterhand svara på frågor angående sin sjukdom.  De närstående uppfattade det som att 

de var ett välkommet och respekterat inslag på vårdavdelningen, med undantag av ett 

fåtal sjukvårdspersonal som inte uppskattade deras närvaro. Detta stärks av Haugh & 

Slayer (2007).  

  

Andlighet och en tro på Gud påvisades också i resultatet som en betydelsefull 

hälsofrämjande faktor. Detta kunde användas som en hanteringsstrategi, vilket styrks av 

Sadala & Stolf (2008); Casar et al. (2002) och Haugh & Slayer (2007). De menade att det 

var Guds vilja om patientens liv fick fortsätta, och om en passande donator hann 

upptäckas i tid. 

 

Genom aktiviteter i den utsträckning patientens hälsa tillät främjades deras hälsa. Det 

skänkte patienten distraktion och gav en möjlighet till att tänka på annat än sin sjukdom. 

Samtidigt framkom det att det skapade känslor av tomhet hos patienten att inte längre ha 

energi att göra det som tidigare varit betydelsefullt. Detta styrks av Baker & McWilliam 

(2003), Brown et al (2006) och Sadala & Stolf (2008) som beskriver den positiva aspekten 

av att varje dag utföra något som patienten tycker om, och klarar av. Robertson (2001) 

beskriver den negativa aspekten, att patienten upplever att den förlorar sin identitet genom 

att inte längre ha kvar sin fysiska förmåga, vilket också framkommit i denna studie. 

  

Stressen och oron över att missa det avgörande telefonsamtalet motarbetade patientens 

möjlighet att uppnå förbättrad hälsa. Patienten upplevde det som att tiden stod stilla i 

väntan på samtalet, och de upplevde frustration och ledsamhet under sin väntan, detta 
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kunde även styrkas i Brown et al, (2006) studie . Enligt Baker & McWilliam (2003) tog 

det patienten flera dagar att bearbeta ett samtal från transplantationskoordinatorn, oavsett 

samtalets innehåll, vilket även framkom i denna studie. 

  

Den stora ovissheten rörande när, och om, transplantationen skulle ske var en bidragande 

faktor till ohälsa hos patienten, såsom ångest, depression och oro.  Detta visade sig även 

i Jonsén, Athlin & Suhr's, (2000) studie. Transplantationen upplevdes som en illusion, ett 

lotteri, med en vinnare och resten förlorare, vilket även Haugh & Slayer (2007)  och 

Sadala & Stolf (2008) beskriver.  

  

Det framkom i litteraturstudien att patienten ofta kände det som ett stort nederlag att inte 

ha energi kvar för det som tidigare varit betydelsefullt, det kunde till och med upplevas 

som att hela patientens personlighet förändrades. Antonovsky (2005) beskriver 

betydelsen av att i livet före sjukdomsdebuten haft ett område som känslomässigt 

engagerat och berört personen, för att kunna känna fortsatt meningsfullhet i ett liv 

förändrat av sjukdom. Meningsfullhet är en av de tre byggstenarna som tillsammans 

bildar begreppet KASAM. En annan byggsten är hanterbarhet. Antonovsky (2005) 

beskriver att hanterbarheten stärks om patienten får känslan av att kunna förlita sig till 

någon, exempelvis Gud, familj eller sjukvårdspersonal. Detta påvisas även i stor 

utsträckning i denna litteraturstudie.En besvärande omständighet för denna patientgrupp 

i skapandet av en hög KASAM är begreppet begriplighet. För att uppnå en känsla av 

begriplighet behöver patienten känna antingen att det som upplevs är förutsägbart, eller 

att det åtminstone är möjligt att förklara vid en eventuell överraskning.  

  

Väntetiderna påverkas till det sämre av den stora bristen på organ, och i förlängningen 

drabbas patientens hälsa av en lång väntetid. Motionen (2019/20:2247) från Riksdagen i 

Sverige som föreslår att individer är positiva till organdonation om de inte aktivt uppgett 

sig som nej-sägare, skulle kunna motverka organbristen till viss del. Denna motion 

(2019/20:2247) ligger till grund för en lag i somliga europeiska länder, och har där fått 

ett gynnsamt resultat. Detta skulle kunna skapa bättre förutsättningar för denna redan hårt 

utsatta patientgrupp, som under sin väntetid utsätts för stora psykiska, och fysiska, 
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utmaningar.  Många människor har en positiv inställning till donation, men anmäler sig 

trots det inte till donationsregistret, vilket är ett problematiskt faktum. Detta kan enligt 

Birkler (2007) förklaras med hjälp av existentialistisk etik, där begreppet frihet är 

grundläggande. Människan anses ha en frihet att göra sina egna, självständiga val. Istället 

för att omständigheter och tillfälligheter får styra livet, åligger det människan själv att ta 

makten. Varje dag ställs människan inför mängder av nya beslut, och sammantaget kan 

det upplevas som en börda istället för en frihet. Detta skapar ett samhälle där människor 

av idag istället för att ta ställning till sina beslut låter ödet bestämma, och låter det som 

sker ske (Birkler, 2007).      

  

Tillgången på organ skulle också kunna förbättrats om det var tillåtet att fortsätta 

behandla en patient efter mer än 24 timmar som hjärndöd. Är det etiskt försvarbart att 

fortsätta med behandling enbart i syfte att bevara organ för donation? Enligt 

konsekvensetiken värderas det i den etiska konflikten som har störst värde; 

konsekvenserna eller målet. En etisk konflikt består av fyra delar: person, handling, 

konsekvenser och mål (Birkler, 2007). Målet i ovan beskrivna dilemma kan beskrivas 

vara att rädda livet på en medmänniska, medan handlingen från sjuksköterskan ska vara 

att hjälpa en annan svårt sjuk/skadad patient till en värdig död. Den etiska konflikten 

innebär då problemet att uppnå den värdiga döden, när organen samtidigt ska tas om hand 

för framtida donation.  

Slutsats 

Studien har beskrivit patientens egen upplevelse av sin hälsa under väntetiden inför en 

livsavgörande transplantation. Som ett avslutande moment i Alvehus U-modellen ska nu 

tvärrelationer skapas mellan slutsats och syfte. Det har framkommit att den egenupplevda 

känslan rörande sitt hälsotillstånd är ytterst individuell, och inget statiskt tillstånd med en 

given manual. Det framkom att majoriteten av patienterna upplevde det som ett hårt 

nederlag att ha blivit så sjuk, att det kändes som att hela ens personlighet förändrats. Det 

som framkom som en av de viktigaste hanteringsstrategierna var att få göra saker som 

tidigare varit betydelsefullt, att åter igen få en inblick i det som tidigare känts som 
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slentrianmässig vardag. Sjuksköterskan, och transplantationsteamet, visade sig vara ett 

stort, och mycket betydelsefullt, stöd för patienten, och dess hälsa, under väntetiden. 

Patienterna fann också styrka av att träffa patienter som var, eller hade varit, i samma 

situation. Det skänkte hopp, och en ny framtidstro. Att vänta på telefonsamtalet som 

skulle kunna innebära en transplantation, och att vara anträffbar under dygnets alla 

timmar året runt, skapade stor ångest och oro hos patienten. Dessutom levde de under en 

ständig ovisshet. Det fanns inga garantier att överleva tills ett organ blev tillgängligt. Det 

fanns heller inga garantier att transplantationen verkligen skulle ske trots att de blev 

inringda för vidare provtagning då ett organ inkommit. Organtransplantation, och 

donation, är ett högaktuellt ämne, det väcker många existentiella frågor, och lämnar ingen 

oberörd. Detta arbete är tänkt att bidra till en ökad förståelse hos framtida sjuksköterskor, 

för denna svårt sjuka patientgrupp. En förståelse för att patienternas uppfattning om sin 

hälsa är individuell, och att det inte finns något rätt eller fel. Att kunna stödja patienterna 

där de befinner sig just för tillfället, i deras nya vardag under väntetiden. Att i någon 

utsträckning få patientens vardag att påminna om tiden som varit innan den allvarliga 

sjukdomen, och att minnas vem de varit förut. Det hade varit givande att undersöka 

resultatet som blivit om patienterna fyllt i ett livsfrågeformulär angående sin känsla av 

sammanhang, när de nyligen satts upp på väntelistan för livsavgörande 

organtransplantation. För vårdpersonal skulle det kunna innebära att patientens 

uppfattning om sin hälsa framgår tydligare och i förlängningen att ett mer individuellt 

bemötande skulle möjliggöras.Det behövs ytterligare forskning på området, både vad 

gäller möjligheter till att råda bot på den stora bristen på organ, men också hur det går att 

hjälpa patienterna som just nu väntar på att få livet åter. ”En dag ska vi alla dö…men alla 

andra dagar ska vi leva” (Enquist, 2009). 
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Sökschema 1 
Se guiden Stöd för informationssökning i examensarbeten på sjuksköterskeprogrammet som finns 

på kursytan för information om hur sökschemat ska fyllas i. 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 20191106 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av hälsa i väntan på 

organtransplantation. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1- Organ 

transplantation 

(MH ”Transplantrecipients ” OR "Organ 

transplant*” OR transplant* OR patien* 

 

1850753  

2- Väntan "Waiting list" OR "Waiting time” 3831  

3- Upplevelse Experienc* OR interview* OR qualitativ* 644124  

4- hälsa Well* OR health* 1996772  

5-  1 AND 2 AND 3 AND 4 514  

Begränsningar Peer- reviewed. Språk engelska, vuxna, År 2004-
2019 

231 9 
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Sökschema 2 
Se guiden Stöd för informationssökning i examensarbeten på sjuksköterskeprogrammet som finns 

på kursytan för information om hur sökschemat ska fyllas i. 

Databas: Pub Med 

Datum: 20191106 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av hälsa i väntan på 

organtransplantation. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1- Organ 

transplantation 

(”Transplantrecipients” (Mesh)) OR 

 "Organ transplant*” OR transplant* OR patien* 

339609  

2- Väntan "Waiting list" OR "Waiting time” 13986  

3- Upplevelse Experienc* OR interview* OR qualitativ* 151423  

4- hälsa Well* OR health* 712163  

5-  1 AND 2 AND 3 AND 4 1390  

Begränsningar Språk engelska. 5 år. Vuxna. 203 2 

 

 

Bilaga 2 
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Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  UrvalDatainsamlin
gs-metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Aghahosseini, S.S., Nayeri, 

N.D., Shashavari, H., Tosi, 

M.N. 

 

Life Experiences of Hepatitis 

Patients Waiting for Liver 

Transplantation 

 

Iran 

 

2017. 

 

Syftet var att 

utforska 

erfarenheterna 

hos 

hepatitpatienter i 

Iran som väntar 

på en 

levertransplantat

ion. 

 

Ändamålsenligt urval. 

4 kvinnor + 6 män. 

Inklusionskriterier: i behov 

av levertransplantation, 

förstå konversation på 

farsiska och vilja vara med 

i studien. 

Exklusionskriterier: 

saknas. 

Medelålder 41,4 ålder. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Tillfrågades per brev av 

medicinska universitetet i 

Tehran? 

Informerat samtycke. 

Intervjuer: 30-55 min, av 

forskare med doktorsexamen 

och kandidat i omvårdnad. 

 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Analys med hjälp av 

Landman&Grantham. 

Patienterna hade oro för 

familjen och för att innebära 

en begränsning för sig själv 

och sin familj. Innebär även 

sociala, psykologiska, 

ekonomiska och yrkesmässiga 

svårigheter Många sökte 

information på egen hand. Att 

förlita sig på Gud och 

andlighet skänkte hopp. 

Många led av oro, rädsla och 

ångest. Fanns önskan om 

bättre information, tex 

möjligheten att söka bättre 

vård på dyrare sjukhus. 

Tillförlitlighet: stärks eftersom 

resultatet svarar på syftet och citaten 

visar att intervjuerna blivit djupa. 

Verifierbarhet: stärks eftersom 

metoden, genomförandet och analysen 

är noggrant beskrivna. 

Pålitlighet: stärks eftersom kollega 

deltagit i analysen, men sänks pga 

avsaknad av förförståelse. 

Överförbarhet: stärks eftersom 

kontexten är väl beskrivet och urvalet är 

representativt, men något litet. 

Sheikhalipour, Z., 

Zamanzadeh, V., 

Borimnejad, L., Valizadeh, 

L., Newton, S., Shahbazi, M., 

Zomorrodi, A.,   Nazari, M. 

 

The Effects of Religious and 

Cultural Beliefs on Muslim 

Transplant Candidates During 

the Pretransplant Waiting 

Period 

 

Iran 

 

2018 

Syftet var att 

utforska 

erfarenheten hos 

shiamuslimer i 

behov av 

transplantation 

hur deras 

religiösa och 

kulturella 

övertygelser 

påverkar deras 

möjlighet till 

anpassning 

under 

väntetiden. 

 

Ändamålsenligt, urval. 11 

deltagare, 5 män+6 

kvinnor, muslimer i Iran, i 

behov av transplantation. 

34-63 år. 4 i behov av 

njure.4 i behov av hjärta. 

3 i behov av lever. 

Inklusionskriterier: över 

18 år, stå på väntelista i 

Iran. Rekryterades av 

forskargruppen från 3 

undervisningssjukhus och 

en 

njurtransplantationsavdeln

ing. Fördjupade, 

ostrukturerade intervjuer.  

Datainsamling på olika platser 

över hela Iran.  

 

En av forskarna genomförde 

intervjuerna på en plats 

bestämd av patienten. 15-120 

min. 

Ostrukturerade intervjuer med 

sonderande frågor, spelades in. 

 

13 intervjuer, 2 intervjuades 2 

ggr. 

 

Analys = hermeneutisk 

fenomenologi (Diekelmanns, 

2001), 7 stadier. 

 

Patienten upplevde inga 

valmöjligheter än 

transplantation, trots att det 

innebar en religiös och 

kulturell konflikt, detta kan 

öka risken för 

organavstötning. De upplevde 

att transplantationen kunde ge 

dem frihet och att de blir av 

med deras lidande. 

Patienten hade en stor rädsla 

för döden och för att lämna 

sin familj. Skapade stor 

ångest då transplantationer 

ställdes in. De upplevde även 

att deras enda räddning var 

Gud. 

Tillförlitlighet: stärks eftersom 

resultatet svarar på syftet och citaten 

visar att intervjuerna blivit djupa. 

Verifierbarhet: stärks eftersom 

metoden, genomförandet och analysen 

är noggrant beskrivet. 

Pålitlighet: stärks eftersom hela 

forskarlaget deltagit i analysen, men 

förförståelse saknas. 

Överförbarhet: stärks eftersom 

kontexten och temana är noggrant 

beskrivet och urvalet är representativt. 
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Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  UrvalDatainsamlin
gs-metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Chong, H.J., Kim, H.K., Kim, 

S.R & Lee, S. 

 

”Waiting for a kidney 

transplant, the experience of 

patients with end- stage renal 

disease I South Korea. 

 

South Korea 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

Att utforska 

upplevelser/ 

erfarenheter av 

koreanska 

patienter i 

slutstadiet av 

njursjukdomar 

som väntar på 

njurtransplantati

on.  

Ändamålsenligt urval.  

8 patienter. 5 män, 3 

kvinnor. Registrerade på 

KONOS väntelista. 

39-67 år. 

inklusionkriterier: 19 år   

Diagnos ESRD. Första 

transplantation. Vänte-

lista minst 1 år. Inga 

kommunikations-

svårigheter för att kunna 

medverka i djupgående 

intervju. Extern bortfall 3 

st. innan studien 

påbörjades. 

Kvalitativ-innehållsanalys. 

Deltagarna blev informerade 

på sjukhuset? 

Datainsamling på sjukhuset. 1-

2 intervjuer per deltagare som 

transkriberades samma dag. 

Oklarheter togs upp under 

intervju nr. 2.  

Innehållsanalys.  

De fann hopp bland deltagarna 

som väntade på 

njurtransplantation. Att livet 

blev pausad. Jobbig väntan. 

Rädd att missa samtalet. Låsta 

pga dialys.  

Trötta på den långa väntetiden. 

Ångest, oro- rädsla för nya 

sjukdomar.  

Berg och dalbana 

känslomässigt. Tomhet, 

frustrerande.  

Tillförlitlighet- stärks r.t. syfte 

svarades, citat.  

Verifierbarhet- sänk r.t. ingen klar 

presentation om hur deltagarna blev 

valda?  

Pålitlighet- stärks r.t 2 forskare som 

analyserade samt konsultation med de 

andra forskare. sänks r.t. ingen 

förförståelse 

Överförbarhet- Stärks tematiseringar.  

Ferreria Cruz, M.R., de 

OlivieraSalimena A.M., de 

Oliviera Souza, I.E. &Simoez 

Cardoso de Melo, M.C. 

 

The everyday of people 

waiting for kidney 

transplantation. 

 

Brasil 

 

2016 

 

 

 

Var att söka och 

förstå vardagen 

för patienter som 

befann sig i 

njurtransplantati

ons väntelista.  

Ändamålsenligt urval 

14 personer. 11 kvinnor 

och 3 män.  

Inklusionskriterier. 18-60 

år. I väntelistan (njurar) 

samt ha dialys. 

Exklusionkriterier: redan 

genomgått 

njurtransplantation, 

rejection. Påsdialys. 

Intervjuer. 

Fenomenologisk tillvägagång. 

Enligt Martin Heidegger. 

Forskarna kontaktade 

deltagarna från väntelistan. 

Deltagarna valde att 

genomföra intervjuerna när de 

genomgick en dialys 

behandling. För att fördriva 

tiden. Öppna frågor. Spelades 

in. Transkriberades. Noterades 

även kroppsspråket under 

intervjuerna för att analysera 

de också. 

Några fynd var att de fann att 

deltagarna led av att inte 

kunna dricka som de önskade 

pga. svullnader. Viktuppgång 

relaterad till att njurarna var ur 

funktion. Ångest, oro, låsta till 

situationen. Många relaterade 

symtom till njursvikten. 

Smärta.  

Tillit till gud.  

Berg o dalbana. Fatigue.  

Försöka hitta inre styrka. 

Tuff behandling under 

väntetiden 

Tillförlitlighet- stärks r.t. citat, svarar 

på syfte. 

Verifierbarhet- stärks r.t 

genomförandet är ngt som kan göras 

om med liknande sätt.  

Pålitlighet-  stärks r.t framgår inte 

exakt men får uppfattningen att fler 

analyserade datan.? 

Överförbarhet- stärks r.t beskrivet 

urval och där studien gjordes.  
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Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  UrvalDatainsamlin
gs-metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

 Bjørk , I-T., Nåden, D.  

Patients’ experiences of 

waiting for a liver 

transplantation. 

 

Norge. 

 

 

2008. 

Syftet med 

denna studie var 

att utforska 

patienters 

upplevelse av att 

accepteras som 

mottagare av en 

ny lever och 

deras 

upplevelser av 

att vänta efter 

detta beslut. 

 

Bekvämlighetsurval. 

21 patienter. 

Ålder: 27-62 år, 

medelålder 46 år. 

4 kvinnor, 17 män. 

Patienterna intervjuades 

med hjälp av kvalitativa 

forskningsintervjuer, före 

hemgång från sjukhuset. 

Lågstrukturerad 

intervjuguide. 

Inklusionskriterier: i 

väntelista på 

levertransplantation. 

Exklusionskriterier: 

saknas. 

Huvudläkaren och 

teamledande ssk rekryterade 

deltagarna. 

 

Intervjuerna skedde i ett 

särskilt rum på sjukhuset. 

 

Längd: 30-90 minuter 

beroende på varje patients 

tillstånd. 

Analys enligt Kvale.  

All text analyserades av båda 

forskarna. 

Kategorisering till fyra 

huvudtema. 

De flesta patienterna beskrev 

att de haft psykologiska 

reaktioner under tiden efter 

diagnosen. 

Två patienter oroade sig inte 

alls. 

Resterande upplevde antingen 

psykologiska problem 

periodvis eller ständigt. 

Patienterna tänkte inte så 

mycket på att någon behövde 

dö för att transplantationen 

skulle ske.  

 

Tillförlitlighet: stärks eftersom 

resultatet svarar på syftet, och citaten 

antyder att intervjuerna blivit djupa.  

Verifierbarhet: stärks eftersom 

metoden, genomförandet och analysen 

är noggrant beskriven.  

Pålitlighet: stärks eftersom båda 

forskarna har analyserat materialet, 

trots att  förförståelsen inte står 

beskriven. Stärks även eftersom  

resultatet visar fynd som forskarna inte 

förväntat sig. 

Överförbarhet: stärks eftersom 

Urvalet är representativt och temana är 

noggrant beskrivna.  

Ivarsson, B., Ekmehag, B., 

Sjöberg, T. 

 

Heart or lung transplanted 

patients' retrospective views 

on information and support 

while waiting for 

transplantation. 

 

Sverige 

 

2012. 

 

 

Syftet var att 

beskriva 

patientens 

retrospektiva 

upplevelser av 

den information 

och stöd de fick 

medan de 

väntade på hjärt 

eller 

lungtransplantati

on. 

 

Strategiskt urval. 

 

9 kvinnor + 7 män 

 

16 år och äldre. 

 

6 månader efter hjärt el. 

lungtransplantation. 

Patienterna tillfrågades per 

brev. Efter några veckor via 

uppföljande tfn-samtal. 

Patienten fick välja intervju-

plats. Patienten hade ingen 

relation till forskaren. 

Semi- strukturerade intervjuer, 

spelades in, innehöll 

förutbestämda områden. 

Prövande frågor användes i 

dialog. 

Intervjuerna var 10-52 min.  

Analyserades med 

innehållsanalys inspirerad av 

Burnard. 

Båda forskarna deltog i 

analysen. 

Tre kategorier och 12 

underkategorier, som 

beskriver patientens 

upplevelse av information och 

stöd i väntan på 

hjärt/lungtransplantation. 

Patienten ansåg att de fått 

tillräckligt med information 

och stöd. 

Vänner och familj viktigt stöd. 

Betydelsefullt träffa tidigare 

transplanterade. 

Oro att inte bli accepterad på 

väntelistan pga tidigare 

sjukdom. 

Ansträngd ekonomi skapar 

oro. Barn i familjen skapar 

oro.  

Tillförlitlighet: stärks eftersom 

resultatet svarar på syftet, och  citaten 

visar att intervjuerna blivit djupa, trots 

kort tid på vissa intervjuer. 

Verifierbarhet: stärks eftersom 

metoden, intervjuerna och analysen är 

noggrant beskriven. 

Tillförlitlighet: stärks eftersom båda 

forskarna deltagit i analysen, och 

forskarna inte har ngn koppling till 

patienterna, men trots att förförståelse 

ej redovisats. 

Överförbarhet: stärks eftersom 

urvalet är representativt, trots att det är 

litet i antal. Stärks för att temana är 

noggrant beskrivna. 
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Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  UrvalDatainsamlin
gs-metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Mcdonald, K. 
 
Living in limbo- patients 
with cystic fibrosis waiting 
for a transplant.  
 
Storbritannien 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
den levda 
erfarenheten 
av patienter 
med cystisk 
fibros och 
deras vårdare? 
Samt hantering 
av 
ansträngnignar
na av kronisk 
sjukdom under 
väntan av 
lungtransplant
ation.  

Ändamålsenligt urval. 
Diagnos cystisk fibros. 4 
st som väntade på 
transplantation. 19-40 år 
män. 4 st som hade fått 
transplantation. 26-40 
år. 3 kvinnor och 1 man. 
5 st vårdare. 38-72 år. 1 
man 4 kvinnor.  
Semistrukturerade 
intervjuer. Inklusion: 
först endast pre 
transplant. Men få 
deltagare ökade till post-
transplant.  

Innehållsanalys. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Intervju 1 gång. 
25-65 minuter. 
Strukturerade i 4 steg. 
Öppna frågor. Inspelade 
transkriberade. Hjälp med 
analys av en utomstående 
SSK. Intervju på sjukhuset 
eller hemma hos 
deltagaren. Delade upp 
intervju om de fanns 2 st i 
samma hushåll för att få 
individuella samtal. 38 
huvudtema reducerades till 
subtema tills 4 nya teman 
skapades. 

Vissa deltagare hade inte 
sjukdomsinsikt, 
copinstrategi. De levde i 
limbo. Anpassning både 
före och efter 
transplantation. Samtal 
med andra som genomgått 
liknande hjälpte. Rädsla. 
Livet står stilla. Köpa sig tid 
genom att hålla sig 
infektionsfria ifall det ringer.  

Tillförlitlighet – stärks r.t svarar på 

syftet till slut. Många beskrivande 
citat.  
sänks r.t ändrad syftepga för litet 
antal deltagare.  
Verifierbarhetstärks r.t till bra 

beskrivet tillvägagång. Och kritisk 
syn på sin studie då det var många 
deltagare.  
Pålitlighetstärks r.t. att forskaren 

ber en utomstående SSK att hjälpa 
med analysen.  
Överförbarhet- stärks r.t. kontext 

välbeskrivet.  
 

Sieverdes, J. C., Raynor, 
P. A., Armstrong, T., 
Jenkins, C. H., Sox, L. R., 
&Treiber, F. A. . 
 
Attitudes and perceptions 
of patients on the kidney 
transplant waiting list 
toward mobile health–
delivered physical activity 
programs. 
 
USA 
 
2015 
 
 
 

Syftet med 
denna studie är 
att rapportera 
de formativa 
resultaten med 
hjälp av 
grundade 
teorimetoder 
som hjälper till 
att utveckla 
framtida PA-
program för 
dialyspatienter 
påtransplantati
onsväntelista. 
 

Randomiserat urval av 
22 deltagare. 29- 66 år.  
Inkluderingskriterier 
dialyspatienter som 
genomgick dialys vid 
DCI-centra, var minst 
18 år gamla och befann 
sig på 
njurtransplantationsvänt
elistan.  

Intervjuerna varade 40- 70 
min. Gjordes 
Fältanteckningar. Inspelade 
intervjuer. transkriberades 
med ytterligare bidrag från 
en andra forskare. Fyra 
inspelningar överlämnades 
slumpmässigt till andra 
partner för att jämföra mot 
fältanteckningarna för att 
säkerställa att alla frågor 
täcktes innan den 
kvalitativa 
analysen.Kvalitativ analys 
via programvara data.  

hinder för fysisk aktivitet. 
Pga. trötthet och 
motivation. Positiva 
aspekter med träning bra 
sätt att hantera stress samt 
att förbättra självbilden. 
Gud var till hjälp för att stå 
ut med väntetiden. Böner 
då fann man hoppfullhet.  
Musik, spela spel, samtal, 
vara själv. Läsa, tröstäta. 
Träna. Motivation att leva. 
Känsla av att tillhöra en 
gemenskap var viktigt. Var 
sätt att hantera livet under 
väntetiden. Patienters 
okunskap om det positiva 
med fysisk aktivitet 

Tillförlitlighetstärks r/t citat finns, 

urvalet som var randomiserade. De 
fick svar på syftet. 
 
Verifierbarhet- Stärks r/t väl 

beskrivet hur urvalet gjordes, 
genomförandet, analysen.  
 
Pålitlighet.stärks r/t fler forskare 

som deltagit i analys.transkriberad 
intervjuer. Sänks r/t ingen 
förförståelse. 
 
Överförbarhet-stärksr/t väl 

beskrivet kontext samt tema och 
subteman väl beskrivna och 
urvalet.  
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Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  UrvalDatainsamlin
gs-metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Naef, R &Bournes D A. 
 
“The lived experience of 
waiting” 
 
Schweitz /Canada? 
 
2009 
 
 

Syftet var att 
finna en 
struktur av de 
levda 
erfarenheter av 
väntan och att 
generera ny 
kunskap om 
hälsa och 
livskvalité. 

Ändamålsenligt. 11 
personer som befann 
sig på väntelistan för 
lungtransplantation.  
8 kvinnor, 3 män vuxna. 
32-67 år. 
Diagnos lungsjukdomar. 
Inklusionskriterier: språk 
engelska, villiga att prata 
om erfarenheter av att 
vara på väntelistan. 
 
Parse- metoden 

 Forskarna presenterade 
studien vid ett 
stödgruppsmöte samt med 
hjälp av ambulerande 
vårdpersonal.  
Det delas ut flyers vid 
sjukhusområdet. 
Personalen på 
avdelningarna lämnade 
även inbjudningsbrev till de 
som var relevanta för 
studien från forskarna.  
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
Heuristisktolkning 
(humanbecoming) 

Hälsan påverkas av att 
vara låst, tillbakahållen. 
inte kunna göra som man 
brukade. Allt blir tråkigt. 
Fyller sin tid med 
gruppträning. Hjälper att 
prata med andra som 
genomgått processen.  
Ångest, rädsla, vill få det 
överstökat. Oro för 
utgången. Beroende av 
andra. Konstant tittande på 
sökaren/telefonen. Känsla 
av glädje när man tror att 
det kommer att ske, sen 
besviken när det inte blir 
nåt, familj blir påverkad oc 
låsta. Känner sig som en 
börda för familjen 

Tillförlitlighet- stärks r.t urval, citat 

samt svarar på syftet.  
 
Verifierbarhet- stärks r.t beskriven 

metod- Parse som är grundligt 
beskriven.  
 
Pålitlighet- sänks framgår inte vem 

som intervjuat eller vem som 
analyserade. Samt att det saknas 
förförståelse.  
 
Överförbarhet- stärks r.t urvalet 

samt abstraktsnivåerna.  

Yorke, J., Cameron-Traub, 
E. 

 
Patient´s perceived care 
need whilst waiting for a 
heart or lung transplant 
 
Australien 
 
2008 
 

Syftet var att 
utforska 
uppfattningen 
och 
förväntningarn
a om vård hos 
patienter på en 
hjärt/lung-
transplantation
s-lista. 

Ändamålsenligt urval. 
22 patienter, 21-67 år. 
12 män, 10 kvinnor. 
Medianålder: 49 år. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

3 intervjutillfällen, 22 vid 
första, 21 vid andra, 20 vid 
tredje. Tillfrågades av 
Transplant Nurse 
Consultant. Intervjuaren ej 
känd för patienterna. Data-
insamling på sjukhuset, 
några via tfn.  
Tematisk innehållsanalys, 
med Green och 
Thorogoods teknik. 

Patienter önskar 
information, och en 
lättillgänglig kontakt med 
ssk. Betydelsefull kontakt 
med transplantations-
koordinaten. Viktigt med 
ssk bemötande, och ssk tar 
hand om pat. både 
medicinskt och 
känslomässigt. 

Tillförlitlighet: stärks eftersom 

resultatet svarar på syftet, och 
citaten antyder att intervjuerna blivit 
djupa. 
Verifierbarhet: stärks eftersom 

metoden, genomförandet och 
analysen är väl beskrivet. 
Pålitlighet: stärks, trots avsaknad 

av förförståelse, eftersom båda 
författarna deltagit i analysen, och 
inte har ngn relation till patienterna. 
Överförbarhet: stärks eftersom 

kontexten och temana är noggranst 
beskrivet och  urvalet är 
representativt. 
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Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  UrvalDatainsamlin
gs-metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Spiers, J., Smith, J.A. 

 
Waiting for a kidney from a 
deceased donor: an 
interpretative 
phenomenological analysis 

 
 
2016. 

 
Storbritannien.  

 
 
 
 

Syftet var att 
utforska hur 
det är att vänta 
på en njure från 
en avliden 
givare. 

10 deltagare, från online 
stödgrupper, 
kontaktades av 
författaren.  
Inkluderingskriterier: 
engelsktalande, bosatta 
i storbritannien, stått på 
väntelista minst 4 
månder.  
 
Internt bortfall: 3. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. 

En av författarna 
genomförde intervjuerna, 
som skedde i deltagarnas 
hem, arbetsplatser el. café. 
Intervjuer 45-90 min. 
 
Analys enligt IPA 
(fenomenologisk analys) av 
båda författarna. 

Patienterna anser det viktigt 
att utveckla 
hanteringsstrategier inför 
osäkerheten. Förvirring 
över väntelistans system. 
De önskar mer personliga 
inslag. Hanteringsstrategi 
att undvika att tänka på 
väntelistan. Bara vid tfn-
samtal. Kan skapa en intern 
konflikt att få organ från 
avliden. Kan även ses som 
reservdel. Patienterna 
använder undvikande som 
hanteringsstrategi. Vill ha 
samtalsstöd. 

Tillförlitlighet: stärks eftersom 

resultatet svarar på syftet och 
citaten är djupa, och intervjuerna 
tagit tid. 
Verifierbarhet: stärks eftersom 

metoden, genomförandet och 
analysen är noggrant beskrivet. 
Pålitligheten: stärks, trots 

avsaknad av förförståelse, då 
båda författarna deltagit i 
analysen, och unika fynd 
presenterats. 
Överförbarhet: stärks eftersom 

kontexten och temana är noggrant 
beskrivna men sänks eftersom 
urvalet är litet.  

 


