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Sammanfattning                                                                             

Bakgrund: Varje vecka avlider en person i väntan på en transplantation. Personer 

med kronisk njurinsufficiens tillgodoses med dialysbehandling när njurarnas 

funktion inte är tillräcklig. En möjlig åtgärd är att transplanteras med organ från 

en annan person, levande eller avliden. Väntan för att få genomgå en 

transplantation kan vara lång och påverka personens psykiska, fysiska och sociala 

tillvaro. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser i väntan på 

njurtransplantation. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. 

Sökning utfördes i tre databaser och resulterade i tolv utvalda artiklar som 

kvalitetsgranskades enligt granskningsmall för kvalitativa studier. Induktiv analys 

utfördes och utfallet blev tre kategorier med sex underkategorier. Resultat: 

Personers upplevelser i väntan uttrycktes i följande kategorier: att vara tillgänglig, 

autonomi och delaktighet. Med känslor som; ovisshet, hoppfullhet, begränsad 

frihet, välbefinnande, känsla av samhörighet och otillräcklig information. 

Diskussion: Kvaliteten på studien har diskuterats utifrån Lincoln och Gubas 

(1985) begrepp trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Tre 

huvudfynd lyftes i resultatdiskussionen: att bli uppsatt på transplantationslistan 
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gav hopp om ett normalt liv, tillgängligheten i väntan gav begränsad frihet och 

stödet från omgivningen var av stor betydelse. Fynden diskuterades utifrån Ida 

Orlandos (1961) interaktionsteori, Patersons (2001) perspektivmodell, etik och 

samhällsperspektiv. 

Ämnesord                                                                                                
Njurtransplantation, patienter, upplevelser, väntan, njurinsufficiens 

  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Author 

Terese Asplund & Rebecca Christiansson 

Title 

Waiting for a new life. A literature study about person´s experiences while 

waiting for a kidney transplantation. 

Supervisor 

Jeanette Johansson 

Examiner 

Eva Clausson 

Abstract  

Background: Every week a person dies while waiting for a transplant. People 

with chronic renal failure are met with dialysis treatment when kidney function is 

not sufficient. One possible measure is to be transplanted with organs from 

another person, living or deceased. The wait to undergo a transplant can be long 

and affect the person's mental, physical and social existence. Aim: The purpose 

was to shed light on person’s experience while waiting for a kidney transplant. 

Method: Literature study based on qualitative articles. The search was performed 

in three databases and resulted in twelve selected articles that were quality 

reviewed according to the review template for qualitative studies. Inductive 

analysis was performed, and the outcome was three categories with six 

subcategories. Findings: Person's experiences while waiting were expressed as: to 

be available, autonomy and participation. With feelings like: uncertainty, 

hopefulness, limited freedom, well-being, sense of belonging and insufficient 

information. Discussion: The quality of the study has been discussed based on 

Lincoln and Guba's (1985) concepts of credibility, confirmability, dependability 

and transferability. Three main findings were highlighted in the discussion of 

results: being placed on the transplant list gave hope for a normal life, the 

availability while waiting shaped a limited freedom and the support from the 
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environment was of great importance. The findings were discussed based on Ida 

Orlando's (1961) interaction theory, Paterson's (2001) perspective model, ethics 

and societal perspectives. 
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Inledning 

Varje år genomförs drygt 900 organtransplantationer i Sverige och utöver det är 

ytterligare cirka 800 svenskar på väntelista för ett eller flera organ. Majoriteten av 

dessa personer var i behov av en eller två njurar (Socialstyrelsen, 2021a; 

Scandiatransplant, 2021). Drygt 80 000 registrerade njurtransplantationer 

genomfördes globalt år 2020 (Global observatory on donation and transplantation 

[GODT], 2020). Trots möjligheten till transplantation i utvecklade länder ökar 

dödsantalet då njursjukdom ökar men inte tillgången till njurar (Mucsi et al., 

2018). Även i Sverige ökar behovet av njurar och år 2018 var väntetiden för en 

njurtransplantation i genomsnitt två till tre år (Transplantationsenheten Skånes 

Universitetssjukhus, 2018). Njurar kan transplanteras från en avliden eller levande 

donator. En tredjedel av alla njurtransplantationer genomförs genom levande 

donationer, majoriteten av givarna är närstående (Socialstyrelsen, 2020). I Sverige 

avlider i genomsnitt en person i veckan i väntan på ett organ (Socialstyrelsen, 

2021a; Scandiatransplant, 2021).  

Bakgrund 

Organtransplantation är en behandlingsmetod som i många fall är en 

livsförändrande och livräddande behandling för svårt sjuka personer 

(Socialstyrelsen, 2021a). Organtransplantation innebär att en person får organ från 

en levande eller avliden människa. I Sverige doneras och transplanteras lever, 

hjärta, lungor, tunntarm, bukspottskörtel och njurar. Mottagaren av organet 

matchas åldersmässigt, storleksmässigt och immunologiskt för att minska risken 

för framtida rejektion (Socialstyrelsen, 2021a). Trots matchning finns ingen 

garanti för komplikationsfrihet. Förutom rejektion kan bland annat urologiska 

komplikationer och infektioner uppstå efter transplantation (Reyna-Sepúlveda et 

al., 2017). Den första transplantationen i Sverige genomfördes 1964 när en pappa 

donerade sin ena njure till sin son (Fehrman-Ekholm et al., 2011). Anledning till 

behov av njurtransplantation kan vara att personen har kronisk njurinsufficiens 

(Järhult et al., 2019).  
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Personer med kronisk njurinsufficiens kan befinna sig i olika stadier, de som 

befinner sig i slutstadiet blir aktuell för dialysbehandling (Al Rahbi & Al Salmi, 

2017). Dialysbehandling går att få i hemmet och på en mottagning (Paulus & 

Finch, 2020), samtidigt sker en utredning för transplantation (Järhult et al., 2019). 

De som uppfyller kriterierna för transplantation samt vill det själv hamnar på en 

väntelista (Ross et al., 2004).  

I Sverige utgår väntelistan från den som har bäst förutsättningar att ta emot 

organet, oavsett hur länge personen väntat (Merorgandonation, 2012). Det är 

vårdgivarens ansvar att främja organdonation och det görs bland annat genom att 

det finns en donationsansvarig läkare- och sjuksköterska som tillsammans arbetar 

på de sjukhus som genomför transplantationer (Socialstyrelsen, 2021b). När ett 

organ blir tillgängligt kontaktas transplantationskoordinatorer. En 

transplantationskoordinator finns alltid tillgänglig, och det är koordinatorns 

uppgift att söka upp den eventuella mottagaren utifrån väntelistan 

(Socialstyrelsen, 2021a).  

Väntan kan inverka på livskvaliteten både psykiskt och socialt. Att vänta på något 

som inte går att påverka själv kan ha effekt på vardagen och upplevas 

frustrerande. Sociala tillställningar eller möten prioriteras bort på grund av 

stressen att missa det som väntas på (Skogeland et al., 2018). Livskvaliteten kan 

påverkas av livsvärlden då livsvärlden är subjektiv och existerar överallt (Hung, 

2012; Olsson & Sörensen, 2011). 

Sjuksköterskor kan ta del av patienters livsvärld, både ned- och uppgångar i 

samband med transplantation men även regelbundet under resten av deras liv 

(Jensen, 2017). Som sjuksköterska är det därför av vikt att samtala med patienten 

och verkligen lyssna (Beck & Blomqvist, 2017). Sjuksköterskan kan uppleva att 

patienten har en annan syn på omvårdnadsbehovet än vad som rekommenderats, 

vilket är betydelsefullt som sjuksköterska att ha förståelse för (Jensen, 2017). 

1961 skapade Ida Orlando en interaktionsteori där hon ville förtydliga att patienter 

har egna idéer och uppfattningar om sitt omvårdnadsbehov. Orlando menade att 

huvudsaken i omvårdnad är att kunna identifiera och tillmötesgå en patients behov 

(May, 2010). 
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Som patient är rätt bemötande i sårbara situationer något som påverkar 

vårdkvaliteten. För sjuksköterskor är det av största vikt att ta alla känslor i 

beaktande för att kunna samtala med patienten om dessa. Är sjuksköterskan 

medveten om dessa känslor och tankar kan vårdandet bli bättre och patienter kan 

känna sig trygga och lyssnade på. Denna studie avser att belysa personers 

upplevelser i väntan på en njurtransplantation. 

Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelser i väntan på njurtransplantation. 

Metod 

Design 

Denna litteraturstudie baseras på kvalitativa artiklar. En litteraturstudie innebär att 

befintlig litteratur är informationskälla. Den information som framkom i 

bakgrunden får inte vara densamma som i resultatdelen (Olsson & Sörensen, 

2011). Studier med kvalitativ ansats användes för att identifiera personers 

upplevelser (Billhult & Henricson, 2017). En granskning och analys av tidigare 

forskning sammanställdes och då formades en litteraturstudie (Friberg, 2017). 

Sökvägar och urval 

Inledningsvis utfördes en pilotsökning i databasen Cinahl Complete för att 

undersöka befintlig information om ämnet (Östlundh, 2017) upplevelser i väntan 

på en njurtransplantation. Därefter utfördes en ämnessökning och fritextsökning i 

tre olika databaser: Cinahl Complete, PubMed och Psycinfo där referenser till 

bland annat vetenskapliga tidskriftsartiklar finns, se bilaga 1. Databaserna 

innefattar områdena omvårdnad, medicin och beteendevetenskap (Karlsson, 

2017). Ämnesord definierar textinnehållet på artikeln och ett mer precist resultat 

framkommer. En fritextsökning innehåller fritextord, som kan återfinnas i hela 

artikeln och ge mindre relevanta sökresultat (Karlsson, 2017).  
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Sökblocken bestod av nyckelord som identifierades utifrån syftet: upplevelse, 

njurtransplantation och väntan. Synonymer skapades och termerna översattes till 

engelska från Karolinska institutets ämnesordslista svensk MeSH (Karolinska 

institutet, Universitetsbiblioteket, u.å.). Synonymer användes enskilt och- eller i 

frassökning. En frassökning är en sökning med citationstecken där flera ord 

sammanställs till ett begrepp (Karlsson, 2017). Både ämnesord och fritextord 

användes vid frassökningen där en del trunkerades. Trunkering breddar 

sökresultat genom att utöka ändelserna på orden, en trunkering görs med asterisk 

(*) (Karlsson, 2017). Detta användes i databaserna Cinahl Complete och Psycinfo. 

För att generera en mer känslig sökning användes den booleska operatorn OR 

mellan sökorden i varje sökblock. En slutgiltig sökning av sökblocken utfördes 

med booleska operatorn AND vilket ökar träffsäkerheten (Karlsson, 

2017). Inklusionskriterier var personer över 18 år och inskrivna på väntelista för 

en njurtransplantation. Exklusionskriterier var upplevelser från personer som är 

transplanterade. 

Sökningen i Cinahl Complete avgränsades slutligen av peer-reviewed, 

engelskspråkig, forskningsartikel och publiceringsdatum: 20120101–20220331. I 

PubMed användes avgränsningarna engelskspråkig och publicerad senaste tio åren 

och i Psycinfo användes avgränsningarna engelskspråkig, peer-reviewed och 

publiceringsdatum 20120101–20220331. Artiklar som är begränsade med filtret 

peer-reviewed är vetenskapligt godkända (Henricson, 2017). Avgränsningar 

användes för att endast inkludera de artiklar som ansågs vara relevanta (Östlundh, 

2017). Därefter påbörjades en urvalsprocess. 

Det första urvalet utfördes av båda författarna genom att artiklarnas rubriker och 

nyckelord lästes. I andra urvalet lästes abstraktet i de artiklar som överensstämde 

med denna studies syfte. Slutgiltigt urval utfördes individuellt vilket innebar 

granskning av hela artikeln där kvalitet och relevans eftersöktes och konstaterades 

(tabell 1). Resultatet av det sista ur av författarnavalet diskuterades gemensamt. 

Totalt valdes 19 artiklar, dubbletter sorterades ut och tolv artiklar återstod. 
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Tabell 1.                           

Urvalsprocess från samtliga databaser. 

 Cinahl Complete PubMed Psycinfo 

Urval rubriker 22 61 27 

Urval abstrakt 14 17 10 

Urval hela 

artikeln 

9 5 5 

Utvalda artiklar* 9 2 1 

*Utvalda artiklar efter sortering av dubbletter. 

 

Granskning och analys 

Granskning av utvalda vetenskapliga artiklar genomfördes utifrån en 

granskningsmall för kvalitativa studier som är framtagen av Blomqvist et al., 

(2016) se bilaga 2. Det för att på ett systematiskt- och källkritiskt sätt bedöma 

artiklarnas kvalitet och användbarhet. Granskning av varje artikel utfördes 

individuellt och därefter jämfördes de båda författarnas granskningar. Gemensamt 

sorterades relevanta artiklar ut till studiens resultatdel. 

Analys av utvalda artiklar utfördes induktivt. En induktiv metod drar slutsatser 

utifrån erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). Denna studie baseras på 

upplevelser från personer i väntan på en njurtransplantation. Med hjälp av 

Fribergs (2017) trestegsmodell analyserades artiklarna, se tabell 2. I steg ett lästes 

resultatdelen från de utvalda artiklarna flera gånger individuellt. Därefter 

granskades dessa gemensamt och diskuterades, för att säkerställa uppfattningen 

och förståelsen av resultatet. I andra steget sammanfattades resultaten och 

meningsbärande enheter färgades. I det sista steget identifierades skillnader och 

likheter utifrån de meningsbärande enheterna som sedan sorterades och 
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sammanställdes till kategorier och underkategorier. Analysprocessen utfördes 

gemensamt av författarna.  

Tabell 2.  

Exempel från analysprocessen.  

Citat Kodad Kategori 

‘I’m pretty tired of it, you 

know.  They said right at the 

start of course they said 

between 3 and 4 years. So 

that’s what I’ve been 

expecting, but now it’s getting 

to be longer than that, and 

now when I call they say 4–5 

years’ (Yngman-Uhlin et al., 

2016, s. 94).      

                                                                          

Otillräcklig information Att vara tillgänglig 

‘It’s horrible, too bad, because 

four hours here three times a 

week. I say that is not for 

anyone! Here we get very 

limited, and we have to come, 

have to connect, we have a 

large restriction of food, 

drinking water. You can not 

travel quiet, insecure because 

you have to mark where you 

go to do hemodialysis’ (Cruz 

et al., 2016, s. 253).     

                                                                                                                                            

Begränsningar Autonomi 

‘You know, what gives 

strength in all this is knowing 

that we are not alone; Other 

people are in the same 

situation and we support each 

other, giving strength to one 

another; We call each other 

brothers in the hemodialysis’          

(Knihs et al., 2013, s.1164). 

Stöd Delaktighet 

 

Etiska överväganden 

Etiska övervägande är betydelsefullt att ha inför och genom hela studien. Det 

innefattar ämnesval, genomförande och resultat och senare spridning av detta. 

Innebörden av etiska övervägande är att vara medveten om hur egna värderingar 

kan påverka studien och kunna reflektera över dessa (Kjellström, 2017). Det finns 
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formulerade riktlinjer som innefattar normer, principer och värderingar, dessa är 

viktiga att vara medveten om. Riktlinjerna finns för att försäkra sig om att 

deltagarna inte har blivit utnyttjade eller sårade under studiens gång.  Det kan 

säkerställas genom att deltagarna i studierna skrivit under ett samtyckesformulär 

(Kjellström, 2017). Författarna strävade efter att inkludera studier som hade etisk 

prövning. En relevant artikel som saknade ett etiskt godkännande inkluderades 

efter diskussion och granskning utifrån andra etiska resonemang i artikeln. 

Författarna utgick ifrån Helsingforsdeklarationen, där det betonas att personen går 

före vetenskapen och samhällets intresse (World medical association, 2018). Alla 

upplevelser i utvalda artiklar inkluderades oavsett om de stämde överens med 

författarnas förförståelse eller inte. 

Förförståelse 

Författarnas gemensamma förförståelse grundade sig i tidigare erfarenhet inom 

vården. Det som skiljde erfarenheterna åt var att en av författarna tidigare arbetat 

med omvårdnad för personer i samband med hjärt- och lungtransplantation. 

Författaren hade ingen erfarenhet av själva upplevelsen från patientens perspektiv. 

Den gemensamma förförståelsen var att den mentala stressen av att vänta och 

ovissheten om att ett matchande organ någonsin kommer bli tillgängligt påverkar 

hela patientens livssituation. När beskedet om att ett organ blir tillgängligt kanske 

personens reaktion inte överensstämmer med närståendes. Utan detta kan väcka en 

massa känslor, negativa känslor att de kanske inte överlever operationen. 

Resultat 

Resultatet baseras på tolv kvalitativa artiklars resultatdel med totalt 144 deltagare 

varav 80 män och 64 kvinnor i åldern 18–82 år. Materialet analyserades utifrån 

syftet; personers upplevelser i väntan på njurtransplantation. Studierna är utförda 

och publicerade i Australien (1), Brasilien (4), Danmark (1), Storbritannien (1), 

Norge (1), Sverige (2), Sydkorea (1) och USA (1). Utifrån analysen arbetades tre 

kategorier och sex underkategorier fram, se tabell 3. 
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Tabell 3.  

Tabellöversikt av kategorier och underkategorier.  

Kategori                                             Underkategori                                        

Att vara tillgänglig                            Ovisshet 

                                                            Hoppfullhet   

    

Autonomi                                           Begränsad frihet 

                                                            Välbefinnande    

       

Delaktighet                               Känsla av samhörighet                             

                                                            Otillräcklig information  

                                                        

Att vara tillgänglig 

Kategorin att vara tillgänglig innefattar både positiva och negativa känslor vilket 

uttrycktes i ovisshet och hoppfullhet. Ovisshet av att aldrig veta när 

transplantationen kommer ske, men även hoppfullheten att få påbörja sitt nya liv. 

Ovisshet 

Tanken på transplantation upplevdes skrämmande vilket framkallade känslor som 

osäkerhet och otrygghet (Burns et al., 2017; Knihs et al., 2013; Kristensen et al., 

2020; Moran, 2016). Osäkerhet om väntelistans uppbyggnad framkom vilket 

ledde till förvirring. Tankar och undran om det fanns något de själv skulle göra för 

att behålla sin plats på väntelistan (Chong et al., 2016; Spiers & Smith, 2016). 

Väntetiden beskrevs som stressande och frustrerande vilket ledde till ilska, 

förtvivlan och en känsla av hopplöshet (Chong et al., 2016; Knihs et al., 2013; 

Moran, 2016; Nilsson et al., 2022; Souza et al., 2015; Yngman-Uhlin et al., 2016). 

En del hade fått information om ungefärlig tid för transplantation som inte 

uppfylldes, detta resulterade i upplevelser av besvikelse (Moran, 2016; Nilsson et 
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al., 2022; Yngman-Uhlin et al., 2016). Andra ville bara ge upp, antingen av rädsla 

eller frustration över väntan (Chong et al., 2016; Knihs et al., 2013; Nilsson et al., 

2022). Väntetiden upplevdes så lång att funderingar uppstod om de var 

bortglömda eller ens var kvar på väntelistan (Chong et al., 2016; Knihs et al., 

2013; Yngman-Uhlin et al., 2016). Det fanns ett starkt tvivel och övertygelse att 

samtalet från transplantationskoordinatorn aldrig skulle komma (Chong et al., 

2016; Knihs et al., 2013; Moran, 2016; Nilsson et al., 2022; Spiers & Smith, 2015; 

Yngman-Uhlin et al., 2016).  

Ångestsymtom och rädsla till följd av oro för ohälsa och sjukdom framkom. 

Personer isolerade sig då sjukdom eller komplikationer kunde leda till en inställd 

operation eller i värsta fall ett borttagande från väntelistan (Chong et al., 2016; 

Kristensen et al., 2020; Lopes & Silva, 2014; Nilsson et al., 2022; Yngman-Uhlin 

et al., 2016). Ovisshet när transplantationen skulle ske skapade ångest och rädsla 

för att inte överleva fram till transplantationsdagen (Burns et al., 2017; Chong et 

al., 2016; Cruz et al., 2016; Knihs et al., 2013; Moran, 2016; Nilsson et al., 2022; 

Souza et al., 2015; Yngman-Uhlin et al., 2016), vilket hindrade en planering av 

framtiden (Moran, 2016). Det fanns även en oro för att operationsresultatet inte 

skulle leva upp till förväntningarna. Ovissheten om hur operationen skulle gå samt 

tiden efter då en operation inte alltid garanterar en problemfri framtid. Det fanns 

en osäkerhet och oro för livet efter transplantationen (Burns et al., 2017; 

Kristensen et al., 2020; Moran, 2016; Spiers & Smith, 2015; Yngman-Uhlin et al., 

2016). Vid levande donation från närstående fanns en oro hos den väntande 

personen med en rädsla för komplikationer som kan drabba den närstående (Burns 

et al., 2017; Kristensen et al., 2020).  

Hoppfullhet 

Hoppet väcktes den dagen de blev uppskrivna på transplantationslistan, hopp om 

att få en njurtransplantation som skulle leda till en återgång till det normala livet 

(Burns et al., 2017; Chong et al., 2016; Lønning et al., 2018; Lopes & Silva, 2014; 

Nilsson et al., 2022; Moran, 2016; Souza et al., 2015). Ett välmående efter 

transplantationen förväntades och även hopp om förbättring av den fysiska hälsan 

var det som gav styrka att fortsätta vänta (Knihs et al., 2013; Lopes & Silva, 2014; 
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Lønning et al., 2018; Souza et al., 2015). Förväntningar om livet efter 

transplantationen varierade, vissa hoppades på det bästa men förberedde sig på det 

värsta (Kristensen et al., 2020; Lønning et al., 2018). Andra kände trots viljan att 

ge upp måste man vara hoppfull, även om hoppet minskade när tiden gick (Knihs 

et al., 2013; Nilsson et al., 2022; Yngman-Uhlin et al., 2016). Varje gång 

telefonen ringde med ett okänt nummer väcktes hopp (Chong et al., 2016; 

Yngman-Uhlin et al., 2016). Detta hopp kunde följas av förtvivlan när njuren gick 

till någon annan, känslan av att bli upplyft för att sen bli nedkastad (Chong et al., 

2016). 

Autonomi 

Kategorin autonomi innefattar både positiva och negativa känslor vilket uttrycktes 

i begränsad frihet och välbefinnande. Den begränsade friheten som innebar en 

paus från det normala livet, men även ett välbefinnande när möjligheten fanns att 

behålla en del av det. 

Begränsad frihet 

Upplevelser av frustration och trötthet över att inte kunna leva sitt vardagsliv som 

tidigare uttrycktes (Burns et al., 2017; Kristensen et al., 2020; Nilsson et al., 2022; 

Yngman-Uhlin et al., 2016). Väntan upplevdes som inget riktigt levande med 

många ofrånkomliga krav (Chong et al., 2016). En känsla av isolering framkom 

då trötthet, provtagning och undersökningar samt kostrestriktioner påverkade 

viljan och möjligheten att träffa vänner (Knihs et al., 2013; Kristensen et al., 

2020; Lønning et al., 2018; Nilsson et al., 2022). 

Personer upplevde även begränsning i vardagen på grund av dialysbehandling och 

deras njursjukdom (Chong et al., 2016; Cruz et al., 2016; Lopes & Silva, 2014; 

Lønning et al., 2018; Moran, 2016; Nilsson et al., 2022; Souza et al., 2015; 

Yngman-Uhlin et al., 2016). Att vara beroende av dialysbehandling och mediciner 

uttrycktes som en avsaknad av frihet (Burns et al., 2017; Cruz et al., 2016; 

Kristensen et al., 2020). Många uttryckte svårigheter att ändra sina vanor relaterat 

till restriktionerna (Cruz et al., 2016; Knihs et al., 2013; Lopes & Silva, 2014). 
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Även låg aktivitetsnivå mellan dialystillfällen upplevdes begränsande vilket 

hotade känslan av normalitet (Burns et al., 2017; Cruz et al., 2016; Kristensen et 

al., 2020; Nilsson et al., 2022). Missnöje och frustration uttrycktes över 

oförmågan att arbeta och att livet stannat upp (Chong et al., 2016; Lønning et al., 

2018; Moran, 2016; Nilsson et al., 2022). 

Telefonen innebar en stor påfrestning för många, en oro för att glömma telefonen, 

att batteriet skulle vara urladdat eller ett missat samtal upplevdes stressande. Ett 

missat samtal kunde förlänga väntetiden och det hade de inte råd med (Chong et 

al., 2016; Lopes & Silva, 2014; Yngman-Uhlin et al., 2016). Att leva ett normalt 

liv existerade inte, helgerna var deprimerande då de ville stanna hemma ifall 

samtalet från en transplantationskoordinator kom (Chong et al., 2016; Cruz et al., 

2016; Lopes & Silva, 2014; Nilsson et al., 2022; Yngman-Uhlin et al., 2016).  

Välbefinnande 

En acceptans över sin situation uppstod när personerna upplevde att de inte hade 

möjlighet att påverka eller styra processen (Burns et al., 2017; Cruz et al., 2016; 

Lønning et al., 2018; Souza et al., 2015; Yngman-Uhlin et al., 2016). De upplevde 

fysiskt välmående och funktion, trots att orken var mindre än tidigare (Lønning et 

al., 2018). Tacksamhet för hemodialys uttrycktes då den gav möjligheten att leva 

vidare i väntan på en njure (Lopes & Silva, 2014; Souza et al., 2015). De som 

hade en närstående som kunde och ville donera sin njure upplevde en oerhörd 

tacksamhet (Burns et al., 2017; Kristensen et al., 2020). Personer upplevde även 

välmående när de kunde behålla sitt arbete och den sociala kontakten, vilket gav 

känslan av att vara värdefull (Moran, 2016; Nilsson et al., 2022). Arbetsgivare 

som möjliggjorde för peritonealdialys på arbetsplatsen eller erbjöd deltids- och 

distansarbete, var väldigt uppskattat och upplevdes ge förbättrad livskvalitet 

(Nilsson et al., 2022).  
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Delaktighet  

Kategorin delaktighet innefattar både positiva och negativa känslor vilket 

uttrycktes i känsla av samhörighet och otillräcklig information. Stödet från 

omgivningen och vilken påverkan lite eller mycket information hade.  

Känsla av samhörighet 

Familjen beskrevs som ett stöd och en källa till styrka. Även partners, vänner eller 

Gud beskrevs ha stor betydelse (Burns et al., 2017; Chong et al., 2016; Cruz et al., 

2016; Knihs et al., 2013; Lopes & Silva, 2014; Nilsson et al., 2022; Souza et al., 

2015). Vissa upplevde besvikelse till följd av brist på förväntat stöd från familj 

och vänner (Nilsson et al., 2022). En ensamhet i sin sjukdom och förändrad 

identitet utlöste en existentiell kris. Även en känsla av att vara avskuren från 

verkligheten uttrycktes (Kristensen et al., 2020; Nilsson et al., 2022).  

 

You actually feel like you live in your own world. The world it 

just goes on. It goes on out- side you. You are just inside your 

own world all the time and you do not feel healthy at any time. I 

feel cut off (Kristensen et al., 2020, s.641)  

 

Nya vänskaper på dialysmottagningen ledde till samhörighet med andra i liknande 

situation (Knihs et al., 2013; Lopes & Silva, 2014; Nilsson et al., 2022; Yngman-

Uhlin et al., 2016). Vårdpersonal beskrevs ha en viktig roll, det var av stor vikt att 

de lyssnade och fanns tillgängliga (Yngman-Uhlin et al., 2016). De upplevde att 

vårdpersonal gav styrka, distraktion, uppmuntran att inte ge upp och stöd med 

hjälpmedel (Knihs et al., 2013; Nilsson et al., 2022). De som hade 

dialysbehandling hemma eller ingen behandling alls hade önskan att träffa andra i 

liknande situation. Möjlighet till praktiskt stöd var önskvärt då det upplevdes 

påfrestande att på egen hand sköta dialys i hemmet och beställning av utrustning 

(Nilsson et al., 2022).  
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Otillräcklig information 

Viktig information om hur livet kan se ut efter transplantationen upplevdes 

otydlig, frågor dök upp om framtida medicinering och arbetsförmåga (Lopes & 

Silva, 2014; Kristensen et al., 2020). Kontinuerlig information från läkare hade en 

lugnande effekt medan andra upplevde att information skapade oro (Nilsson et al., 

2022; Yngman-Uhlin et al., 2016). Stress och misstänksamhet över orättvisor 

upplevdes när andra längre ner på väntelistan fått en njure före (Chong et al., 

2016; Yngman-Uhlin et al., 2016; Nilsson et al., 2022). Det fanns misstanke om 

att andra människor hade ett inflytande som ledde till att de fick transplantation 

tidigare (Chong et al., 2016).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussion avser att diskutera styrkor och svagheter i en studie utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt (Henricson, 2017). En diskussion framförs för att 

fastställa kvalitet i studien utifrån kvalitetsbegreppen trovärdighet, 

bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet. Sammantaget utvärderar 

begreppen studiens totala trovärdighet utifrån Lincoln & Gubas (1985) 

kvalitetskriterier. Begreppen är till för att avgöra hur nära resultatet återspeglar 

syftet och deltagarnas upplevelser. Trovärdighet bedöms utifrån resultatets äkthet 

och författarnas åtgärder för att redovisa trovärdighet för läsaren. Pålitligheten 

påverkas om förförståelsen redovisas samt om den kan ha påverkat 

datainsamlingen och analysprocessen. Bekräftelsebarhet innebär en detaljerad 

redovisning av datainsamling och en analysbeskrivning, vilket möjliggör att en 

upprepning av sökningen ger ett liknande resultat. Överförbarhet bedöms i vilken 

utsträckning studiens resultat kan överföras till andra sammanhang. Ett tydligt 

beskrivet resultat samt kvalitetsbegreppen trovärdighet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet krävs för att säkerställa en överförbarhet (Lincoln & Guba, 

1985).  
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Design 

Studien är en allmän litteraturöversikt som är baserad på̊ kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Denna design används för att få förståelse för personers upplevelser som 

leder till en sammanställning i ett resultat (Henricson, 2017). Studiens syfte styrde 

valet av metod och ansats, då ambitionen var att söka svar på personers egna 

upplevelser av fenomenet. En upplevelse uttrycks med fördel i ord, därför hade 

inte en kvantitativ metod varit aktuell då den metoden inte mäter subjektiva 

upplevelser och ger då inte svar på syftet (Henricson & Billhult, 2017).  

Sökvägar och urval 

Trovärdigheten stärktes vid sökning och identifiering av relevanta ämnesord från 

publicerade artiklar, vilket utfördes först i en pilotsökning. Högskolan 

Kristianstads sökverkstad kontaktades för ytterligare optimering av sökscheman. 

Sökschema av använda databaser redovisas vilket stärker överförbarheten (bilaga 

1). Trovärdigheten stärktes genom att sökningarna breddades av sökverktyg i 

databaserna, detta för att optimera sökresultaten. Inklusions- och 

exklusionskriterier redovisas vilket stärker trovärdigheten. Inklusionskriterier 

bestod av personer över 18 år, i en artikel var ålder inte redovisad. Trots det valde 

vi att inkludera artikeln eftersom antal män och kvinnor redovisades, det 

indikerade att inga barn deltog i studien. Exklusionskriterier innefattade 

transplanterade personers upplevelse dock inkluderades personer som var i behov 

av återtransplantation, då de åter befinner sig i väntan. Artiklar som redovisade 

ekonomisk ersättning för deltagande exkluderades då det kan påverka den fria 

viljan och resultatet. Detta kan sänka trovärdigheten då betydande upplevelser kan 

ha funnits. Tabell 1 redovisar datainsamlingen vilket stärker bekräftelsebarheten. 

Filtret peer-reviewed stärker trovärdigheten och användes i de databaser där det 

var möjligt (Henricson, 2017). Endast artiklar från de senaste tio åren 

inkluderades då vi anser att vården har utvecklats inom bemötande och 

personcentrering. En upplevelse äldre än tio år kan därför vara annorlunda då 

begreppet personcentrering inte var lika centralt då. 
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Efter en första sökning i Cinahl Complete och PubMed framkom det färre artiklar 

än det som behövdes. En manuell sökning utfördes från en litteraturöversikt som 

framkom från sökningen i Cinahl Complete. Därefter breddades sökningarna 

ytterligare med nytt ett sökord som var ett nyckelord i den manuella sökningens 

artikel. Detta resulterade i att artikeln från den manuella sökningen framkom i ett 

nytt sökningsresultat i Cinahl Complete. Även en kompletterande sökning i 

databasen Psycinfo utfördes för att säkerställa att all befintlig forskning 

inkluderades. En användning av flera databaser stärker trovärdigheten 

tillsammans med att flertalet artiklar återkom i de olika databaserna. 

Urvalsprocessen utfördes gemensamt, se tabell 1. Relevanta artiklar lästes 

individuellt och därefter gemensamt, detta utfördes på engelska och med svensk 

översättning vilket stärker pålitligheten. Det kan även sänka pålitligheten då 

engelska inte är författarnas modersmål, vilket kan ha resulterat i en orättvis 

översättning av personers upplevelser. 

Granskning och analys 

För att säkerställa utvalda artiklars kvalitet användes en granskningsmall (bilaga 

2) och det väsentliga överfördes till artikelöversikter (bilaga 3) vilket stärker 

överförbarheten. Analysen utfördes av båda författarna vilket stärker pålitligheten. 

Analysen är välbeskriven utifrån Fribergs trestegsmodell även exempel från 

analysprocessen redovisas vilket stärker bekräftelsebarheten, se tabell 2. 

Upplevelserna lästes på engelska och på svenska för att säkerställa förståelsen. 

Även om artiklarna kommer från åtta länder utspridda i fyra världsdelar var 

upplevelserna snarlika vilket stärker överförbarheten, däremot sågs avvikande 

upplevelser i studien från Sydkorea. Där blir flertalet personer kallade till 

sjukhuset trots endast en tillgänglig njure vilket sänker överförbarheten. 

Väntelistan uppfattas ha en annorlunda struktur beroende på vilket land de 

befinner sig i samt en skillnad i sjukvårdssystemen, det kan sänka överförbarheten 

till andra kontexter.  

Vid skrivande av resultatet har författarna flertalet gånger läst texten med 

frågeställningen: Är detta personers upplevelser i väntan på en 

njurtransplantation? Även kategorierna har skrivits om ett flertal gånger för att 
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säkerställa att de verkligen svarar på syftet vilket stärker trovärdigheten. 

Överförbarheten stärks även då liknande upplevelser uttrycks trots ett brett 

åldersspann samt att deltagarna är jämnt fördelat män och kvinnor. 

Abstraktionsnivån är varken hög eller låg, upplevelserna kan överföras till 

personer som är i väntan på andra organ. Studien kan även appliceras till personal 

på andra enheter än njurar som till exempel lever eller lungor. Under tiden 

litteraturstudien är framarbetad har flertalet studenter opponerat samt handledare 

och examinator har regelbundet givit respons för att föra arbetet framåt vilket 

stärker pålitligheten och trovärdigheten.  

Etiska övervägande 

Ett etiskt godkännande fanns i alla utvalda artiklar utom en, den inkluderades då 

den innehöll etiska överväganden. Författarna utgick från forskningsetiska 

kriterier enligt Helsingforsdeklarationen (World medical association, 2018). 

Datainsamlingsperioden förlängdes då deltagarna kände sig mer nedstämda under 

vinterhalvåret och önskade genomföra intervjuer efter den mörka tidsperioden. De 

fick även välja lokalisation för intervjuerna samt garanterad anonymitet. Detta kan 

tolkas på olika sätt. Den långa datainsamlingsperioden kan tolkas som ett desperat 

sätt att få genomföra intervjuerna. En annan tolkning kan vara att försköna 

upplevelserna då intervjuerna undveks att ställas under vinterhalvåret. 

Författarnas tolkning var att forskarna till artikeln visade hänsyn till deltagarnas 

privatliv och deras behov sattes före det egna intresset, därför inkluderades 

artikeln i resultatdelen. Även skriftligt samtycke var undertecknat av samtliga 

deltagare. Alternativet hade varit att exkludera artikeln till följd av ett saknat etiskt 

godkännande.  

Förförståelse 

Genomgående under hela processen har förförståelsen varit i åtanke för att 

säkerställa att någon upplevelse inte exkluderats som svarat på syftet. Flertalet 

gånger diskuterades olika upplevelser som en påminnelse att förförståelsen inte 

skulle färga resultatet, vilket stärker pålitligheten. Trots strävan att förförståelsen 

inte skulle påverka resultatet kan detta inte garanteras. Förförståelsen 

överensstämde med de personer som upplevde ovisshet i väntan. Författarna hade 
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även en tro att patienter och närståendes känslor skulle vara olika. Då studien 

baserades på patienters upplevelser och inte närståendes, uppmärksammades inte 

detta från artiklarna. Vi trodde att patienterna skulle känna oro att inte överleva 

operationen, vilket i vissa avseende stämde.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen innehåller utvalda huvudfynd från studiens resultatdel. 

Genom att resultatet ses i sin helhet kan huvudfynd identifieras (Henricson, 2017). 

Utifrån studiens syfte; belysa personers upplevelser i väntan på en 

njurtransplantation diskuterades tre huvudfynd. Stöd från omgivningen hade stor 

betydelse för personer i väntan på en njurtransplantation, att hamna på väntelista 

för njurtransplantation ger hopp om återgång till ett normalt liv och att 

tillgängligheten som krävs i väntan på ett organ leder till ett begränsat liv. Dessa 

huvudfynd bekräftades och bestreds i en diskussion mot andra artiklar. Fynden 

diskuterades även utifrån Ida Orlandos interaktionsmodell, Patersons 

perspektivmodell, etik och ett samhällsperspektiv. 

Stöd från omgivningen har stor betydelse för personer i väntan på en 

njurtransplantation. Majoriteten av artiklarna som användes beskrev att stöd från 

vänner, familj och sjuksköterskor uppmuntrade och gav styrka. Vid bristande stöd 

upplevdes besvikelse och en ensamhet i sin sjukdom. Abdoli & Safavi (2010) 

beskriver Ida Orlandos interaktionsmodell där betydelsen av att identifiera behov 

och känslomässigt stöd hos patienten kan sänka ångest och bidrar till en bättre 

relation mellan patient och sjuksköterska (Abdoli & Safavi, 2010). En artikel 

bekräftar detta med att deltagare uttryckte en lättnad av deras ångest, relaterad till 

det stödet som framkom från vårdpersonal (McKie et al., 2020).  

Interaktionsmodellen av Ida Orlando bygger på att kunna identifiera 

omvårdnadsbehovet hos varje patient (May, 2010) och från Patersons 

perspektivmodell (2001) lyfts det fram att varje möte kan se olika ut även om det 

är samma patient. Omvårdnadsbehovet skiftar utifrån vilket perspektiv patienten 

har i förgrunden. Det bemötandet som var bra förra mötet kanske inte passar vid 

nästa möte. Det är av vikt som vårdpersonal att ge stöttning till personer med 
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kronisk sjukdom oavsett vilket perspektiv som är i förgrunden (Paterson, 2001). 

En del av omvårdnadsyrket innebär att få en inblick i patienternas lidande genom 

att kommunicera med personen, visa medkänsla och tillbringa hopp genom hela 

sjukdomsförloppet (Egnew, 2018). Det lyfts även fram vikten av att behålla 

integriteten och välmående hos personer som lider av en kronisk sjukdom. En ny 

identitet formas genom att fokusera på de delar i livet som ger en mening, till 

exempel relationer (Egnew, 2018). Även för personer som är i väntan på 

lungtransplantation upplevdes stödet från omvårdnadspersonalen viktig då mycket 

tid spenderas på sjukhus (Skogeland, 2018).  

Som sjuksköterska bygger goda möten på en medvetenhet om vikten av att 

anpassa mötet efter patientens behov och önskemål. Möte och vårdande innefattar 

ständiga möten där relationer skapas (Sandman & Kjellström, 2013). Att bortse 

från en persons bakgrund, handlingar och sjukdomar skapar en jag-du relation i 

mötet. Att möta någon med inställningen att det är en person, skapar ett äkta möte 

och en ömsesidighet, detta förutsätter dock att den man möter vill detta. I 

motsatsen möts personen i stället som ett objekt. Personen som möts av 

sjuksköterskan kan befinna sig i en situation där den inte vill skapa någon relation, 

utan själv vill betraktas som ett objekt där vårdinsatsen är det primära. Det är 

sjuksköterskans roll att anpassa sig till och tillgodose patientens önskemål 

(Sandman & Kjellström, 2013). En önskan kan vara möjligheten att träffa och få 

stöd av personer som genomgått transplantation med gott resultat vilket kunde öka 

känslan av framtidshopp. Många fick styrka av familjemedlemmar då det största 

stödet kom därifrån (Skogeland, 2018). Det bekräftas i artikeln från McKie et al., 

(2020) där deltagarna kände tacksamhet till sina familjer. Det nämns även 

stödgrupper för patienter och deras närstående där de kan gå tillsammans vilket 

var väldigt uppskattat (McKie et al., 2020). Stödet från hela personens nätverk 

kan vara av betydelse för den som befinner sig i en vänteprocess. 

Att hamna på väntelista för njurtransplantation ger hopp om återgång till ett 

normalt liv. Det normala livet beskrevs som ett välmående liv med en god fysisk 

hälsa och återgång till aktiviteter, arbetsliv och vänskapskrets. Hopp om ett 

normalt liv hjälpte dem att inte ge upp i väntan. Dessa upplevelser överensstämde 
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med personer som var i väntan på en levertransplantation. Livet i isolering, den 

ständiga tröttheten och tristess av att vänta underlättades av hopp då det hjälpte 

personerna att vara optimistiska och tålmodiga (Brown et al., 2006). I en artikel 

skriven av Ramos et al., (2019) framkom att många personer med cystisk fibros 

inte upplevde samma hopp i väntan på lungtransplantation utan de ifrågasatte om 

det var värt att genomgå en operation för att endast få några år till att leva (Ramos 

et al., 2019). I en artikel skriven av Sadala & Stolf (2008) berättade deltagare om 

livsförändringen efter en hjärttransplantation. Dem kände att dem var unga igen 

och hade en känsla av återgång till ett normalt liv. (Sadala & Stolf, 2008). Fokus 

på det känslomässiga jaget och inte på den sjuka kroppen visade att dessa 

personer hade välbefinnandet i förgrunden se figur 1 (Paterson, 2001). Längtan 

efter ett normalt liv kunde överväga de negativa aspekterna i väntan och gav i 

stället ett välmående till följd av hoppfullheten. 

Figur 1                                                                                                                    

The shifting perspectives model of chronic illness (Paterson, 2001). 

 

 

 

             Sjukdomen i förgrunden              Välbefinnandet i förgrunden 

 

Tillgängligheten som krävs i väntan på ett organ leder till ett begränsat liv. 

Personer beskrev att tidskrävande dialysbehandlingar, trötthet och 

kostrestriktioner orsakade begränsningar i det vardagliga livet. Tillgängligheten 

bestod till stor del av ovisshet. Att inte veta när möjligheten för en transplantation 

skulle komma gjorde att de inte kunde arbeta, resa, träffa vänner och familj som 

dom ville och tidigare gjort, på grund av rädsla för att inte vara tillgänglig för 

operation. Att inte veta när telefonsamtalet skulle komma skapade en ovisshet i 

den tillgänglighet som personer befann sig i. Detta upplevde även personer som 
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väntade på lungtransplantation (Skogeland et al., 2018). Väntan orsakade ett 

begränsat liv då upplevelse av ständig oro för att missa telefonsamtal från 

sjukhuset, ledde till en isolering i hemmet. När personer är i väntan på en 

transplantation blir vardagen begränsad eftersom personen alltid måste vara 

tillgänglig, nåbar och lever med restriktioner (Skogeland et al., 2018).  

Den begränsande livssituationen kan även grunda sig i livet med en kronisk 

sjukdom, och att det är den som utgör begränsningar. Engnew (2018) menar att 

personer med kronisk sjukdom upplever isolering och känner en separation från 

omvärlden, utan att vara i väntan för en transplantation. Det begränsade livet 

resulterades i fler faktorer än bara tillgängligheten i väntan (Engnew, 2018). 

Personer som var i väntan på en levertransplantation uttryckte inte att det var 

tillgängligheten som begränsade deras vardag utan det var kostrestriktionerna 

(Aghahosseini et al., 2017). Paterson (2001) skulle beskriva att dessa personer 

hade sjukdomen i förgrunden och inte välbefinnandet då personerna var 

självcentrerade i det egna jaget och i sjukdomen, vilket ledde till att människor i 

omgivningen glömdes bort. Typiska känslor är lindande, känsla av sjukdom och 

förlust (Paterson, 2001). Det begränsade livet som tillkommer i väntan på en 

njurtransplantation kan minska om samhället möjliggör ett mer normaliserat liv 

för personer med kroniska sjukdomar, vilket medför välbefinnande.  

För att kunna förbättra personers hälsa i väntan på en transplantation erbjuds hem-

hemodialys. I stället för att åka till njurmottagning tre gånger i veckan för dialys 

kan samma behandling utföras i det egna hemmet. Detta resulterade i ett bättre 

välbefinnande under väntetiden (Ageborg et al., 2005). Ur ett kostnadsperspektiv 

har hem-hemodialys 40% mindre kostnad per år jämfört med hemodialys på 

sjukhus (Region Halland, 2021). Utförande av njurtransplantation i stället för 

fortsatt dialysbehandling genererar en besparing upp till 75% av kostnaden under 

de första fyra åren (Jarl et al., 2018). Detta resulterar i en samhällsvinst. 

I de globala målen för hållbar utveckling är ett av målen god hälsa och 

välbefinnande (United nations development programme [UNDP], 2021). Alla 

människor har rätt till välbefinnande och genom investeringar i förebyggande vård 

kan den goda hälsan öka. Genom att främja välbefinnande och god hälsa för alla 
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bidrar det till en utveckling av samhället. I det globala målet god hälsa och 

välbefinnande finns ett delmål; att öka finansiering och tillgång till personal i 

utvecklingsländers hälso- och sjukvård (UNDP, 2021). Detta är något vi tror kan 

förbättra folkhälsan genom att möjliggöra transplantation även i de länderna.  

Slutsats 

De upplevelser som personer i väntan på njurtransplantation uttrycker är att de 

befinner sig i en situation där de måste vara tillgängliga dygnet runt för att stå 

redo om dagen kommer för transplantation. Den långa väntetiden leder till ett liv 

av ovisshet gällande tidpunkt för transplantation, väntelistans uppbyggnad och om 

de kommer överleva i väntan. Denna litteraturöversikt kan tillföra kunskap till 

sjuksköterskor som är nära personer i väntan på en njurtransplantation. 

Kunskapen avser ett breddat perspektiv av patientens livssituation och inte bara 

dagens mående. En inspiration för sjuksköterskor att skapa möjlighet för samtal, 

frågor och utrymme för personens känslor och funderingar. Deras vardag har 

förändrats mycket och därför är det av vikt som sjuksköterska att kunna möta 

dessa personer med nyfikenhet och anpassa vårdbehovet utifrån deras individuella 

behov och önskemål. Vidare forskning hade kunnat undersöka om det finns 

skillnad i personers välmående som erhållit tydlig och kontinuerlig information 

genom hela väntan jämfört med de personer som inte delgivits information. Detta 

för att ytterligare optimera personcentrerade möten i väntan på transplantation. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: CINAHL COMPLETE 
Datum: 2022-04-01 

Syfte: Belysa personers upplevelse i väntan på njurtransplantation. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Upplevelse "Emotional Responses" [MH] OR  
Attitudes [MH] OR  
"Emotion recognition" [MH] OR  
Perception [MH] OR  
"Experiences Events" [MH] OR  
Experience* [fritext] OR  
Attitude* [fritext] OR  
Perception* [fritext] OR  
Perceived* [fritext] OR  
Satisfaction* [fritext] OR 
“Qualitative studies” [MH] OR 
“Qualitative stud*” [fritext] OR 
“Qualitative research*” [fritext] OR 
Interview* [fritext] OR 
Narrative [fritext] OR 
Hermeneutics [fritext] OR 
“Focus group*” [fritext]  

1,261,7
83 

 

2. Väntan “Waiting lists” [MH] OR 
“Waiting list*” [fritext] OR 
Wait* [fritext] OR 
Awaiting [fritext] 

34,241  

3. Njurtransplantation "Kidney transplantation" [MH] OR  
"Kidn* transplantation*" [fritext] OR 
“Renal transplantation*” [fritext] 

13,887  

4.  S1 AND S2 AND S3 198  

Begränsningar Publiceringsdatum: 20120101–20220331; 
Engelskspråkig; Peer-reviewed; Forskningsartikel. 

90 9 
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Databas: PubMed 
Datum: 2022-04-01 

Syfte: Belysa personers upplevelse i väntan på njurtransplantation. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Upplevelse “Qualitative research” [MeSH Terms] OR 
Perception [MeSH Terms] OR  
"Experience" [Title/Abstract] OR  
"Attitude" [Title/Abstract] OR  
Perception [Title/Abstract] OR 
“Emotion recognition” [Title/Abstract] OR 
“Experience events” [Title/Abstract] OR 
“Interview” [Title/Abstract]  

1,534,058  

2. Väntan “Waiting lists” [MeSH Terms] OR 
“Waiting lists” [Title/Abstract] OR 
Wait [Title/Abstract] OR 
Awaiting [Title/Abstract] 

45,807  

3. Njurtransplantation “Kidney transplantation” [MeSH Terms] OR 
“Kidney transplantation” [Title/Abstract] OR 

“Renal transplantation” [Title/Abstract] 

112,164  

4.  1 AND 2 AND 3 420  

Begränsningar Publiceringsdatum: Senaste 10 åren; 
Engelskspråkig. 

172 2 
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Databas: PsycInfo 
Datum: 2022-04-01 

Syfte: Belysa personers upplevelse i väntan på njurtransplantation. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Upplevelse “Emotional responses” [Thesaurus] OR 
“Attitudes” [Thesaurus] OR 
“Emotional recognition” [Thesaurus] OR 
“Perception” [Thesaurus] OR  
"Experience" [Abstract] OR  
"Attitude*" [Abstract] OR  
“Perception*” [Abstract] OR 
“Perceive* [Abstract] OR 
Satisfaction* [Abstract] 

1,795,511  

2. Väntan “Waiting list*” [Abstract] OR 
Wait* [Abstract] OR 

Awaiting* [Abstract] 

23,728  

3. Njurtransplantation “Organ transplantation” [Thesaurus] OR 
“Kidney transplant*” [Abstract] OR 

“Renal transplant*” [Abstract] 

3,968  

4. Kvalitativ studie “Qualitative Methods” [Thesaurus] OR 
“Qualitative stud*” [Abstract] OR 
“Qualitative research” [Abstract] OR 
Interview* [Abstract] OR 
Narrative [Abstract] OR 
Hermeneutics [Abstract] OR 
“Focus group*” [Abstract] 

733,632  

5.  1 AND 2 AND 3 67  

Begränsningar Publiceringsdatum: 20120101–20220331; 
Engelskspråkig; Peer-reviewed. 

27 1 



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 2. Granskningsmall 

 HKR:s granskningsmall för KVALITATIVA studier    

1.  Författare, titel, land och publikationsår     

 a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem?  

b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad studien kommer att handla om?  

c. I vilket land genomfördes studien?  

d. Vilket år publicerades artikeln?  

  

2.  Syfte (Aim)    

a.  Vad var syftet med studien - översatt till svenska?    

b.  Vilka centrala begrepp finns i syftet?   

3.  Bakgrund (Background/Introduction)    

a.  Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden?    

b.  Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? En problematisering är ett stycke där forskarna ger sina motiv till 

varför denna studie behövs.  

 

c.  Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar denna forskning om? Någon forskning som saknas?   

d.  Finns det en teori, modell eller något centralt begrepp i bakgrunden? Vilken/vilket?   

e.  Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt begrepp som hade passat att ta med i bakgrunden?   

4.  Metoden – Urval och datainsamling (Sample and Datacollection)    

a.  Vilken typ av urval användes? Använd det vetenskapliga begreppet.    

b.  Hur många personer ingick i studien?    

c.  Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet?   

d.  Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv.   

e.  I vilket kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien?   

f.  Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna?   

g.  Vilken slags datainsamling användes? Använd det vetenskapliga begreppet.   

5.  Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)    

a.  Vem rekryterade deltagarna?    
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b.  Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna rent praktiskt tillväga vid datainsamlingen? Tidsaspekter? 

Utskrifter?  

 

c.  Vilka frågor ställdes?   

d.  Vilket slags kvalitativ analys användes? Vetenskapligt begrepp.   

e.  Vem/vilka genomförde analysen?   

f.  Redovisas forskarnas förförståelse?   

g.  Hur gick analysen till?   

h.  Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt tillstånd?   

6.  Fynd (Findings)    

a.  Vilka var de övergripande resultaten (kategorier & subkategorier alt.  

teman & subteman)?  

  

7.  Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)    

a.  Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion?    

b.  Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna in i diskussionen?   

8.  Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical implications)    

a.  Vilka slutsatser drar forskarna?    

b.  Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås?   

c.  Vilken ytterligare forskning föreslås?   

9.  Kvalitet (Se Shenton, 2004)    

a.  Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) (Credibility)?    

b.  Hur bedömer du studiens verifierbarhet b) (Dependability)?   

c.  Hur bedömer du studiens pålitlighet c) (Confirmability)?   

d.  Hur bedömer du studiens överförbarhet d) (Transferability)?   
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Bilaga 3. Artikelöversikter 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Burns et al.  

 

“The 

experience of 

waiting for a 

kidney 

transplant: a 

qualitative 

study” 

 

Australien, 

2017. 

 

Utforska 

och 

beskriva 

upplevelse

n av att 

vänta på 

en njure 

från en 

avliden 

donator. 

 

Bekvämlighetsurval. 

6 st. Deltagare. M=3, K=3. 29–

63 år. 

Dialystid: 10–72 mån. 

Inkl: 

>18år, på dialysbehandling, på 

väntelista. 

Exkl: Ej engelsktalande. 

 

2st fokusgrupper. 

Semistrukturerade frågeguider. 

Möte på sjukhuset. 

Ljudinspelning med 

transkription.  

Rekryterades från en 

njuravdelning. 

Ingen angiven 

intervjutid. 

Etisk godkänd. 

 

Analys utförd av 1 

författare med kvalitativ 

deskriptiv metod. 

Kategorier: 

-Att leva på dialys 

är fysiskt och 

mentalt krävande. 

-Leva med 

osäkerhet. 

-Förändrad 

relationsdynamik. 

-Känslor för den 

avlidne donatorn. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Tydlig urvalsbeskrivning, resultatet 

svarar på studiens syfte. Sänker: Ingen 

redovisning av tiden för mötena för 

fokusgrupperna.  

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen är beskriven. Tabell på 

analysprocessen. Sänker: Ingen 

intervjumanual. 

Pålitlighet: 

Stärker: Redovisas vem som utförde 

analysen. Sänker: Ingen förförståelse.  

Överförbarhet:  

Stärker: Beskriver kontext & upplevelser. 

Chong et al. 

 

“Waiting for a 

kidney 

transplant: the 

experience of 

patients with 

end-stage 

renal disease 

in South 

Korea” 

 

Sydkorea, 

2016. 

Utforska 

erfarenhet

erna hos 

patienter 

med 

avancerad 

kronisk 

njursvikt 

som väntar 

på 

njurtranspl

antation i 

Sydkorea. 

Ändamålsenligt urval. 

11 st tillfrågades, 8 st deltog. 

M=5, K=3. 39-67 år. 

Inkl: >19 år, ESRD-diagnos, på 

väntelista för 1:a 

transplantationen, väntat >1år, 

inga 

kommunikationssvårigheter.  

Intervjuer med 

semistrukturerade frågor. 1-2 

intervjuer per deltagare. 

Ljudinspelning och 

transkription. Utfördes på center 

för organtransplantation. 

Rekryterades från 

KONOS väntelista. 

Muntlig info, skriftligt 

samtycke. Etiskt 

godkänd. Intervjulängd: 

90-110 min 

 

Konventionell 

innehållsanalys. 

2 analyserade. Analys i 

4 steg. 2 deltagare 

bekräftade resultatet 

utifrån de kategorier 

som hittats. 

Kategorier: 

-Ljuset i slutet av 

tunneln. 

-Jour utan löfte. 

-Krig mellan 

spänning och 

frustration. 

-Stöd på den 

hårda resan. 

-Förberedelse 

inför D-dagen. 

Citat finns 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Tydlig urvalsbeskrivning, utskriven 

intervjutid, resultat svarar på studiens syfte.  

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen är beskriven, med tabell 

över analysprocessen finns. Intervjufrågor 

redovisas. 

Pålitlighet: 

Stärker: Redovisar vem som gjorde analysen. 

Förförståelse finns. 

Överförbarhet:  

Stärker: Beskriver kontext & upplevelser. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Cruz et al. 

 

“The 

everyday of 

people 

waiting for 

kidney 

transplantatio

n” 

 

Brasilien, 

2016. 

 

Förstå 

vardagen för 

människor 

som 

upplever 

väntelistan 

för 

njurtranspla

ntation. 

Bekvämlighetsurval. 

14 deltagare. M=3, K=11. 

Inkl: 18-60 år,  på 

väntelista,  pågående hemodialys. 

Exkl: Tidigare njurtransplanterad 

med avstötning, PD. 

 

Observation i 15 dagar. Intervju 

under dialysbehandling.  

Ljudinspelning med transkription.  

Skriftligt samtycke. 

1 Inledande fråga. 

Intervjutid: 42-70 

min. 

Analys: 

Heideggerian metod.  

 

En författare utförde 

analysen. 

 

Meningsenheter: 

 

-Ändring av 

livsvanor. 

-Införande av 

rutiner. 

-

Behandlingskomp

likationer. 

-Viktiga aspekter 

av vardags 

förändringar. 

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Tydlig urvalsbeskrivning, utskriven 

Intervjutid, resultatet svarar på studiens 

syfte. Sänker: Ej etiskt godkänd. 

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen är väl beskriven. 

Sänker: Ingen tabell/figur på 

analysprocessen. Ingen intervjumanual. 

Pålitlighet:Stärker: Redovisas vem som gjort 

analysen. Sänker: Ingen förförståelse. 1 

författare analyserade.  

Överförbarhet: Stärker: Beskriver kontext 

& upplevelser. 

Knihs et al.  

 

“The 

experience of 

patients who 

need renal 

transplantatio

n while 

waiting for a 

compatible 

organ” 

 

Brasilien, 

2013. 

Få förståelse 

för 

upplevelsen 

hos 

patienter 

med kronisk 

njursjukdom 

som är på 

väntelista 

för 

njurtranspla

ntation. 

 

Bekvämlighetsurval.21 

tillfrågades. 20 deltog. M=12, 

K=8. Inkl: Personer med 

hemodialys och varit på 

väntelistan i mer än 6 mån. 

Exkl: Personer på väntelistan 

kortare än 6 mån. 

Semistrukturerade intervjuer med 

ljudinspelning och 

transkription, utfördes på en 

dialysenhet. 

 

Rekryterades från 

dialysmottagning.  

Skriftlig information 

och skriftligt 

Samtycke finns. 

Okänd intervjutid. 

Etiskt godkänd. 

 

Innehållsanalys i 3 

steg. 

Ej känt vem som 

utfört analysen. 

 

Kategorier: 

-Väntan på ett 

kompatibelt 

organ. 

-Konfrontation av 

känslor. 

-Söka efter 

balans. 

-Perspektiv inför 

transplantation. 

 

Citat finns. 

 

 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Tydlig urvalsbeskrivning, resultat 

svarar på studiens syfte.  

Sänker: Ingen intervjutid utskriven. 

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen är beskriven. 

Sänker:Ingen intervjumanual. Ingen 

figur/tabell över analysprocessen. 

Pålitlighet: 

Sänker: Ingen förförståelse. Ingen 

beskrivning vem som utfört analysen.  

Överförbarhet:  

Stärker: Beskriver kontext & upplevelser. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kristensen et al.  

 

“Living in one's 

own world, while 

life goes on: 

patients´ 

experiences prior 

to a kidney 

transplantation 

with a living 

donor” 

 

Danmark, 2019. 

Undersök

a 

patienters 

existentiel

la 

upplevels

er före en 

njurtransp

lantation 

med en 

levande 

donator. 

Bekvämlighetsurval. 

14 deltagare. M=8, K=6. 

20-63 år. Ingen dialys= 7, 

HD=6, PD= 1.  

Inkl: Dansktalande, 18+, 

mottagare av levande 

donator. 

 

Intervjuer med 

ljudinspelning och 

transkription. 12 i 

patienternas hem, 2 på 

sjukhuset. 

Skriftlig och 

muntlig info, samt 

Skriftligt samtycke. 

Etiskt godkänd.  

Öppna 

intervjufrågor med 

1 inledande fråga. 

Intervjutid 33-67 

min. 

 

Tre stegs analys: 

Ricoeur (1976), 

strukturanalys. 

Kategorier: 

 

-Leva i sin egen värld medan 

världen utanför fortsätter. 

 

-Känna sig tacksam när man 

är orolig för givaren. 

 

-Hoppas på det bästa, när 

man förbereder sig för det 

värsta. 

 

Citat finns. 

 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Tydlig urvalsbeskrivning, 

utskriven intervjutid, resultatet svarar på 

studiens syfte.  

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen är väl beskriven. Tabell 

med exempel på analysprocessen. 

Sänker: Ingen intervjumanual. 

Pålitlighet: 

Sänker: Ingen förförståelse. Redovisas ej 

vilka som utförde analysen. 

Överförbarhet:  

Stärker: Beskriver kontext & upplevelser. 

Lopes, S.G.R., & 

Silva, D. M. G. V. 

 

“Narratives of 

women on 

hemodialysis: 

waiting for a 

kidney transplant” 

 

Brasilien, 2014. 

Förstå 

innebörde

n av att 

vänta på 

en 

njurtransp

lantation 

för 

kvinnor 

som har 

hemodial

ys. 

12 Deltagare. K=12 

Inkl: >18år, hemodialys 

>1år, uppsatt på transpl. 

Listan eller sökande till.  

Exkl: Förändrat beteende, 

kommunikationssvårighet

er., hörselproblem, inget 

tillstånd för 

tranplantation. 

 

Djupintervjuer. 

Ljudinspelning och 

transkription. 

Skriftlig och 

muntlig info. 

Skriftligt samtycke. 

Etiskt godkänd. 

 

 

 

 

 

 

Tolkningsanalys 

med mjukvara: 

Ethnograph 6.0. 

Kategorier: 

-Skuggorna av nuet 

-Ljuset av 

njurtransplantationen. 

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Resultatet svara på studiens syfte. 

Urvalsbeskrivning. 

Sänker: Ingen intervjutid. 

Verifierbarhet: 

Stärker: Exempel på Intervju frågor. 

Sänker: Inget exempel från 

analysprocessen. 

Pålitlighet: 

Sänker: Ingen förförståelse. Redovisas ej 

vilka som utförde analysen. 

Överförbarhet:  

Sänker: Ingen beskriven kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lønning et al. 

 

“Older kidney 

transplantation 

candidates’ 

expectations of 

improvement 

in life and 

health 

following 

kidney 

transplantation

” 

Norge, 2018. 

 

Studera 

förväntning

ar av 

förbättring i 

liv och 

hälsa vid 

kommande 

njurtranspla

ntation hos 

patienter 

över 65 år 

med 

njursjukdo

m i 

slutstadiet. 

Ändamålsenligt urval. 18 st 

tillfrågades, 15 st deltog. 

M=10, K=5. 65-82 år.   

Exkl: Personer som inte 

förstår norska språket, 

personer med kognitiv 

dysfunktion. 

Semistrukturerade intervjuer 

med Ljudinspelning med 

transkription, utfördes i 

avskildhet på sjukhuset i 

samband med dialys eller i 

deras hem. 

 

Rekryterades från en 

pågående studie om 

hälsorelaterad livskvalitet 

för personer över 65 år. 

10 frågor ställdes. 

Intervjutid: 32-68 min. 

2 av forskarna 

genomförde intervjuerna. 

Etiskt godkänd. 

 

Analys enligt Kvale och 

brinkmann´s fem steg. 

Alla deltog i analysen. 

 

Kategorier: 

-Att få en 

njure är att få 

tillbaka 

livet.  

-Ta chansen! 

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Tydlig urvalsbeskrivning, utskriven 

intervjutid, resultat svarar på studiens syfte.  

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen är beskriven. Intervjumanual. 

Tabell över analysprocessen. 

Pålitlighet: 

Stärker: Redovisar vem som gjorde analysen. 

Sänker: Ingen förförståelse.  

Överförbarhet:  

Stärker: Beskriver kontext & upplevelser. 

 

Moran, A. 

  

“Experiences 

of patients on 

outpatient 

hemodialysis 

therapy who 

are 

anticipating a 

transplant”  

  

Irland, 2016. 

 

Beskriva up

plevelserna 

hos 

patienter 

med 

njursvikt 

som 

genomgår 

poliklinisk 

hemodialys

behandling 

Målinriktat urval  

Urval 32 st.  

12 Deltagare. K=5, M=7. 27-

60 år. 

Dialystid: 1-5 år. 

Inkl:>18år, engelskspråkig, 

öppenvårdspatient på 

hemodialys. 

2 intervjugrupper på 2 olika 

dialysmottagningar med 

kvalitativa djupintervjuer. 

Spelades in och 

transkriberades. 

Forskaren valde ut 

deltagare.  

Muntlig och skriftlig info. 

Etiskt godkänd 

Okänd intervjutid. 

Forskningshandledare 

utförde analysen. 

 

Hermeneutisk analys av 

Dinkelmann, Allen, 

Tanner (1989). 

 

Kategorier: 

-Känna sig 

orolig. 

-Leva i 

limbo. 

-Överkomma 

plågsamma 

känslor. 

 

Citat finns. 

 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Resultatet svarar på syftet. 

Sänker: Otydlig urvalsbeskrivning. Ingen 

intervjutid utskriven. 

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen är beskriven. Intervjufrågor 

utskrivna. 

Sänker: Figur/tabell över analysprocessen saknas. 

Pålitlighet: 

Stärker: Beskrivet vem som utfört analys. 

Sänker: Förförståelse saknas. 

Överförbarhet:  

Stärker: Beskriver kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Nilsson et al. 

  

“Waiting for 

kidney 

transplantation 

from deceased 

donors: 

Experiences and 

support needs 

during the 

waiting time- A 

qualitative 

study” 

 

Sverige, 2022. 

 

Utforska 

och 

beskriva 

patienters 

upplevels

er av 

transplant

ations 

processen 

och det 

stöd de 

fått under 

väntetiden

. 

 

Målinriktat och heterogent 

urval. 

31 Tillfrågades. 

14 deltagare (väntar n=7, 

nyligen transplanterats 

n=7). 

M=10, K=4. 39-72 år. 

 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer med 

inspelning och 

transkription. 

Inkl: >18år, vänta på 

njure/fått max 18 mån sen, 

svensktalande. 

 

Rekryterades från två 

njurenheter i södra Sverige. 

2 pilotintervjuer. 

Intervjutid: 18-55 min. 

Skriftligt samtycke. 

Etiskt godkänd 

 

Beskrivet vem som utfört 

analysen. 

Induktiv tematisk analys. 

 

Kategorier: 

-Vajande 

mellan hopp 

och 

förtvivlan. 

-Ta dig 

igenom 

väntetiden. 

 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Resultatet svarar på syftet. Tydlig 

urvalsbeskrivning. Pilotintervjuer utförda. 

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen beskriven, exempel på 

intervjufrågor. 

Pålitlighet: 

Stärker: Vem som utfört analysen. 

Sänker: Förförståelse saknas. 

Överförbarhet:  

Stärker: Beskriver kontext. 

 

Souza et al.  

 

“Kidney 

transplantation: 

experience of 

men in 

hemodialysis 

entered on the 

waiting list” 

 

Brasilien, 2015. 

 

Ta reda 

på mäns 

erfarenhet

er med 

kronisk 

njursvikt 

och 

hemodial

ys att vara 

på 

väntelista 

för 

njurtransp

lantation. 

Bekvämlighetsurval. 

11 deltagare. M=11. 18-63 

år. 

Inkl: Män, 18+, kronisk 

njursvikt, hemodialys 

(HD), på väntelista, god 

kommunikationsförmåga.  

Exkl: Slutenvårdspatienter. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

ljudinspelning. Utfördes i 

deltagarnas hem. 

 

Deltagarna tillfrågades på 

dialysmottagning. 1 

övergripande fråga. Etiskt 

godkänd. Intervjutid ca 40 

min.  

Samtliga förf deltog i 

analysen. Induktiv 

innehållsanalys-Helhetsbild 

sorterades till olika 

kategorier, likheter, tillgång 

till all empirisk data för att 

tolka upplevelser. 

 

Kategorier: 

-Utmaningar 

och 

möjligheter 

till 

förändring i 

livsprocesse

n. 

 

Citat finns. 

 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Tydlig urvalsbeskrivning, utskriven 

Intervjutid, resultat svarar på studiens syfte.  

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen är beskriven. 

Sänker:Ingen intervjumanual. Ingen figur/tabell 

över analysprocessen. 

Pålitlighet: 

Stärker:Redovisar vem som gjorde analysen. 

Sänker: Ingen förförståelse.  

Överförbarhet:  

Stärker: Beskriver kontext & upplevelser. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Spiers, J., & 

Smith, J. A. 

 

“Waiting for a 

kidney from a 

deceased 

donor: an 

interpretative 

phenomenolo

gical 

analysis” 

 

Storbritannien 

2015. 

Utforska 

hur det är 

att vänta 

på en 

njure från 

avliden 

givare. 

Ändamålsenligt urval. 

13 st tillfrågades, 10 st deltog. 

20-60 år. M=4, K=6. 

Inkl: Bo i Storbritannien, 

engelska som modersmål, på 

väntelista i minst 4 mån. 

Semistrukturerade intervjuer i 

hemmet, jobbet eller på ett café. 

Ljudinspelning med 

transkription. 

 

Rekryterades från 2 

stödgruppshemsidor. 

Intervjutid: 45-90 

min.  Intervjuschema 

med öppna frågor. 

Skriftlig info. Etisk 

godkänd. 

 

Analys enligt IPA 

(Tolkande 

fenomenologisk analys). 

Bägge författarna deltog 

i analysen. 

Tema: 

-Anpassa sig till 

osäkerheten i att 

vänta. 

-Tankar över att 

ta emot en njure 

från avliden 

donator. 

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärker: Tydlig 

urvalsbeskrivning, resultatet svarar på 

studiens syfte. Deltagarna ledde intervjuerna. 

Utskriven intervjutid. 

Verifierbarhet: Stärker: Analysen är 

beskriven. Sänker: Ingen intervjumanual. 

Ingen tabell/figur på analysprocessen. 

Pålitlighet: Stärker: Redovisas vem som 

utförde analysen. Förförståelse redovisas. 

Överförbarhet: Stärker: Beskriver kontext 

& upplevelser. 

 

Yngman-

Uhlin et al.  
 
“Life in 

standby: 

hemodialysis 

patient´s 

experiences of 

waiting for 

kidney 

transplantatio

n” 
 
Sverige, 2015. 

Utforska 

hemodialy

s- 

patienters 

erfarenhet 

i väntan på 

njurtranspl

antation. 

Ändamålsenligt urval. 

10 tillfrågades, 8 deltog. M=7, 

K=1. 33-53 år. 

Inkl: Vuxna som har hemodialys 

i minst 6 mån samtidigt väntar 

på transplantation + pat. med 

bortstötta organ. 

Exkl: Transplanterad senaste 10 

åren, ej svensktalande. 

Intervjuer med ljudinspelning. 

Utfördes i ett tyst rum på 

kliniken. 

Deltagarna tillfrågades 

av ansvarig ssk på 

sjukhus. 

Skriftlig informerat 

samtycke och etiskt 

godkänd. Intervjutid 25-

40 min. 1 övergripande 

fråga med förtydligande 

följdfrågor. Deskriptiv 

innehållsanalys 

beskriven av burnard 

(1991). Samtliga förf 

deltog i analysen. 

Kategorier: 

-Vänteprocessen. 

-Medvetenhet om 

att tiden rinner ut. 

-Behov av 

kommunikation. 

-Ha lättnad och 

hopp inför 

framtiden. 

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet:  

Stärker: Tydlig urvalsbeskrivning, utskriven 

intervjutid, resultatet svarar på syftet.  

Verifierbarhet: 

Stärker: Analysen är väl beskriven. 

Sänker: Ingen intervjumanual. Ingen 

figur/tabell över analysprocessen. 

Pålitlighet: 

Stärker: Redovisas vilka som utförde 

analysen. 

Sänker: Ingen förförståelse.  

Överförbarhet:  

Stärker: Beskriver kontext & upplevelser. 
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