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Bakgrund: Levercirros är ett sjukdomstillstånd som har hög mortalitet om inte en 
levertransplantation genomförs. Väntelistan till transplantation är lång samtidigt som 
organbehovet ökar.  
Syfte: Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelser och livskvalitet i väntan på 
en levertransplantation. 
Metod: En litteraturöversikt valdes där 9 vetenskapliga artiklar granskades och 
analyserades enligt Fribergs modell (2006). 
Resultat: Beskedet om att bli uppsatt på väntelista präglades av både positiva och negativa 
känslor; glädje, lättnad, oro samt tveksamhet. Vid väntan uppstod fysiska och psykiska 
begränsningar. Olika kategorier framkom som var tydliga i de granskade artiklarna; att bli 
uppsatt på väntelista, att uppleva begränsad frihet, att ha behov av information och support 
samt att uppleva fysiska och psykiska begränsningar. 
Slutsats: Genomgående sänkt livskvalitet visas hos leversjuka människor som väntar på en 
levertransplantation vilket stämmer överens med tidigare forskning. Genom 
vårdpersonalens djupare förståelse för patienten i dennes väntan och dess fysiska och 
psykiska påverkan kan livskvaliteten samt upplevelsen av väntan förbättras.  
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 

Title: Waiting for a liver transplantation; Patient’s quality of life and experiences before a 
liver transplantation 
 
Author: Leth, Hugo; Malmros, Sarah 
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Course: Degree of Bachelor of Science in nursing, Thesis in nursing care, 15 ECTS 
 
Supervisor: Eriksson, Irene 
 
Examiner: Margareta Warren Stomberg 
 
Pages: 22 
 
Keywords: Waiting, Quality of life, liver transplantation, patient, liver disease. 
 
 
Background: Liver cirrhosis is a condition that has a high mortality unless a liver 
transplantation is carried out.  The waiting list for transplantation is long while the need for 
organs increases.  
Purpose: The purpose of this study is to describe patient’s experiences and quality of life 
while awaiting a liver transplant.  
Method: A literature review was chosen where 9 scientific articles were reviewed and 
analyzed according to Friberg's model (2006).  
Results: The diagnosis and the registration on the waiting list were marked by both 
positive and negative emotions; joy, relief, worry and doubt. During the waiting period 
physical and mental limitations were present. Different categories emerged which were 
evident in the reviewed articles, to be put on waiting list, to experience limited freedom, to 
have needs for information and support, to experience physical and mental limitations.  
Conclusion: Consistently lower quality of life having a liver disease and for people 
waiting for a liver transplant which agree with earlier studies. By health professionals 
gaining a deeper understanding of the patient's situation while waiting and its physical and 
psychological impact, the quality of life and the experience of waiting can be improved. 
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INLEDNING  

Vägen till transplantation och chansen till ett friskt organ kan vara lång. Genom 
transplantation kan patienter som riskerar att avlida i sin sjukdom få möjlighet att leva 
vidare och återgå till sitt friska jag (Karolinska universitetssjukhuset, 2010). En 
transplantation är en stor operation och en stor händelse som kräver tid och engagemang 
från såväl patienten som sjukvården.  
 
En sådan händelse kan påverka patientens livskvalitet negativt. Livskvalitet är ett brett 
begrepp som betyder olika för olika individer. Livskvalitet hos människor som befinner sig 
i en väntan är därför någonting som vi funnit intressant. Möjlighet att få insikt i hur 
patienter som väntar på att bli transplanterade upplever sin väntan och livskvalitet, 
samtidigt som de successivt försämras i sin sjukdom och i sitt allmäntillstånd. Den första 
oktober år 2010 väntande 64 patienter på att genomgå en levertransplantation 
(Donationsrådet, 2010a). Enligt statistik från Scandiatransplant (2010) har 10 patienter 
avlidit i väntan på levertransplantation från 1 januari fram till 1 oktober 2010 i Sverige. I 
hela Skandinavien är det sammanlagt 17 individer som har avlidit i väntan på 
transplantation under samma period. Väntelistan ökade i takt med att väntande patienters 
hälsa och livskvalitet sjunker (Björk och Nåden, 2008). Genom de långa väntelistorna så 
har vi intresserat oss för hur patienternas upplevelser och livskvalitet ser ut i samband med 
denna väntan. 
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BAKGRUND 

Levern 
Levern är kroppens största körtel och väger hos en vuxen människa cirka 1,5 kg. Levern är 
lokaliserad under höger revbensbåge och har den viktiga funktion att producera galla som 
behövs för spjälkning av fett samt har stor betydelse för blodets koagulationsfaktorer. 
Levern tar hand om näringsämnen och omvandlar många olika giftämnen, exempelvis 
läkemedel och alkohol. Vid utvecklande av leversvikt kan detta resultera i 
leverencefalopati vilket betyder att gifterna inte längre kan passera levern utan går direkt 
upp till centrala nervsystemet. Detta kan resultera i allvarliga förvirringstillstånd och koma 
(Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007; Ericson & Ericson, 2008).  
 
Levern har flera viktiga funktioner vilket resulterar i att leversvikt är ett allvarligt tillstånd 
som påverkar många delar av människokroppen. När leversvikten har kommit till sitt 
slutstadium behöver en transplantation genomföras (a.a.). 
 
En transplantation innebär att ett organ eller en vävnad överförs från en donator till en 
recipient (mottagare) (Nationalencyklopedin, 2010). Begreppet donation betyder att ge, i 
detta fall själva givandet av ett organ (Donationsrådet, 2010b).  

Transplantationer  
I ungefär 100 år har organ transplanterats. Den första njurtransplantationen som man idag 
känner till ägde rum år 1902 och utfördes av en Österrikisk läkare (Mowbray, 1977). I 
början av 1940-talet började det experimenteras på hjärtat och dess 
transplantationsmöjligheter. År 1967 genomfördes den första hjärttransplantationen av Dr. 
Barnard i Sydafrika. Patienten som mottog det nya hjärtat överlevde i 14 dagar (Johnsson 
& Tufvesson, 2002). År 1968 genomförs den första lyckade hjärttransplantationen där 
patienten överlevde en längre tid. Denna operation genomfördes av Dr. Shumway 
(Donationsrådet, 2010c). Den första kända levertransplantationen i världen utfördes i USA 
år 1964 av Dr. Thomas E Starzl och i Sverige genomfördes den första 
levertransplantationen år 1984 (Johnsson & Tufvesson, 2002; Olausson et. al., 2001).  
 
Under år 2010 fram till den 30 september har 104 levertransplantationer utförts i Sverige 
(Donationsrådet, 2009e). Enligt Björk och Nåden (2008) ökar behovet av transplantationer 
generellt, samtidigt som antalet donatorer minskar då anhöriga till den avlidna i chock eller 
ovetskap om den avlidnes inställning säger nej till organdonation. Oavsett om man är villig 
att donera sina organ eller inte är det viktigt att göra sin vilja känd. Om donation blir 
aktuellt måste vårdpersonal alltid prata med den avlidne patientens anhöriga innan beslut 
fattas. Närstående till den avlidne har alltid rätt att i en sådan situation kunna säga nej till 
att donation sker (Sveriges riksdag, 2006).  
 
Vid levertransplantation finns en hel del riktlinjer att följa för att vården av patienten ska 
vara av maximal kvalitet och för att inte patienten skall behöva genomgå onödiga 
behandlingar.  
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Därmed är det första steget vid överväganden av transplantation att först och främst 
bedöma behovet av operationen. Det andra steget är att konstatera att alternativa 
behandlingar har använts/uteslutits.  
I det tredje steget ska patienten bedömas om sannolikheten för att denne är lämplig för 
detta ingrepp. Denna bedömning ska noggrant utföras av transplantationscentret (Murray 
& Carithers, 2005).  
 
Sedan ska ansvariga läkare, kirurger och koordinatorer det vill säga transplantationslaget 
även bedöma om patienten: 

A) Kan överleva operationen samt den postoperativa tiden? 
B) Kan förväntas uppfylla den komplexa medicinska levnadsordningen som krävs 

efter levertransplantation? 
C) Har andra sjukdomstillstånd som allvarligt kan äventyra transplantation eller t.o.m. 

patientens överlevnad vilket innebär att en transplantation skulle vara lönlöst? 
Sedan ska det även övervägas om det donerade organet är lämpligt (a.a.). 

    
Det finns många olika orsaker till varför människor utvecklar leversvikt/levercirros. Under 
de vanligare indikationerna för levertransplantation hamnar sjukdomar så som primär 
skleroserade kolangit, primär biliär cirros och alkoholcirros (Olausson, et. al., 2001). Även 
virussjukdomar som Hepatit B och C, levercancer samt en mängd förgiftningar kan 
resultera i en leversvikt (Donationsrådet, 2010d). Enligt Olausson, et. al., (2001) står 
levercirros orsakad av etylmissbruk idag som en av de vanligaste indikationerna för 
levertransplantation i världen. 

Leversjukdomar 
Följande är några av de vanligare indikationerna till att levertransplantation kan bli aktuell: 
 
Primär skleroserande kolangit (PSC) 
 
En kronisk leversjukdom som ofta är relaterad till inflammatoriska tarmsjukdomar, 
exempelvis Chrons sjukdom. Primär skleroserande kolangit resulterar i sin tur till 
levercirros och leversvikt (Läkartidningen, 2010). 

Levercirros – Skrumplever 
Levercellerna dör successivt och ”skrumpnar”. Leverfunktionen försämras successivt i takt 
med att mer ärrvävnad bildas. Levercirros beror oftast på för stor alkoholkonsumtion men 
kan också orsakas av hepatit, leverinflammation och intag av stora mängder gifter 
(Vårdguiden, 2009).  

Primär biliär cirros 
En autoimmun sjukdom där kroppen själv attackerar levercellerna som leder till 
inflammation och nedbrytning av levern (Sogolow, Lasker & Short, 2008) som refererar 
till National institutes of health NIH, (2005).  
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Hepatit B och C 
Leverinflammation som främst smittar via blod. Kan leda till levercirros och ökar risken 
för levercancer (Vårdguiden, 2009). 
 
Då levercirrosen har kommit till sitt slutstadium innan leverns funktion kollapsar finns för 
närvarande enbart en behandlingsmetod som är botande, en levertransplantation 
(Anantharaju & Van Thiel, 2003). 
 
Ofta tänker vi inte tanken att det kan bli jag själv som genom olycka skulle kunna bli 
aktuell som organdonator. Inte heller föreställer man sig som frisk människa att det kanske 
är jag som i framtiden lever med en dödlig sjukdom och till slut är i behov av en 
transplantation för att kunna överleva. Ofta är frågan angående inställning inför 
organdonation ett ämne som är känsligt att beröra. Ämnet är viktigt att våga prata om och 
detta för att de berörda i fråga ska ha vetskap den dagen om någonting händer, detta 
underlättar för anhöriga och kan ge liv åt någon annan (Waterman & Rodrigue, 2009).   
 
Innan en transplantation är väntan en process som alla patienter på väntelistan får genomgå 
under olika lång tid. Depression, oro, ångest, i allmänhet illabefinnande är tillstånd som är 
vanliga hos väntande patienter vilket försvårar det dagliga livet och gör väntan på samtalet 
från sjukhuset lång (Brown, Sorrell, McClaren & Creswell, 2006).  

Livskvalitet 
Livskvalitet är ett brett begrepp som innebär olika för varje enskild individ. Enligt Jahren-
Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) har begreppsinnehållet gradvis flyttats och riktar 
sig mot människans egenupplevda välbefinnande och hälsa. 
 
En riktigt klar och tydlig definition av livskvalitet är svår att hitta. Handlar livskvalitet om 
att trivas med sitt jobb, älska sina nära och kära eller ha en bra levnadsstandard? I en 
begreppsanalys skriver Meeberg (1993) att livskvalitet kan benämnas som en ”total 
tillfredsställelse med livet”. Tillfredsställelse med livet kan dock innebära stora skillnader. 
Människor med en låg levnadsstandard med fattigdom kan uppleva en tillfredsställelse 
med sitt liv, trots att andra människor kan se risker med dennes levnadsstandard.  
 
Nordenfeldt (1991) beskriver livskvalitet som välbefinnande och att livskvalitet är 
beroende av varje individs egen upplevelse av denna. Där beskrivs också att livskvalitet 
handlar om objektiva och subjektiva förhållanden. Till det objektiva hör det yttre, 
exempelvis en persons hälsostatus, arbetssituation och familjeförhållanden. Det subjektiva 
handlar om individens upplevelse av det objektiva, det vill säga upplevelsen av sin 
livssituation.  
 
Taylor, Gibson och Franck (2008) menar att livskvalitet är mångdimensionellt och beror på 
faktorer så som fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande. De beskriver också hur den 
sociala aspekten spelar roll för svårt sjuka människor, det vill säga hur familjen kan bidra 
till en förbättrad livskvalitet genom sitt stöd. De poängterar liksom Meeberg (1993) och 
Nordenfeldt (1991) att livskvalitet är individens egen upplevelse av välbefinnande utifrån 
vad denne själv anser vara livskvalitet.  
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Brülde (2003) skriver att en sänkt livskvalitet är när individens liv inte tillfredsställer 
denne och mår dåligt i sin livssituation. Att leva i lyx behöver inte betyda att en bra 
livskvalitet råder. Att vara fattig och ha en låg levnadsstandard behöver inte heller resultera 
i att denne upplever en låg livskvalitet. Det är endast personen i fråga som kan uppleva vad 
som för denne är livskvalitet. Livskvalitetsfrågan innefattar därmed ”vad det är som gör 
livet värt att leva” (a.a s.10). För att främja livskvalitet är det viktigt att vårdarna gör sitt 
yttersta för att maximera vårdandet som definieras av Eriksson (2001) som en ”relation 
förmedlande av människokärlek, tro, hopp, att lindra lidande och främja liv i syfte att 
främja människans varande som hel människa” (a.a. s.3). Genom detta vårdande är målet 
att patienten ska uppleva total tillfredställelse med sitt liv vilken som nämnt tidigare 
Meeberg (1993) anser vara livskvalitet.  
 
Det finns flera olika sätt att mäta livskvalitet. Ett vanligt förekommande mätinstrument är 
SF-36. SF-36 är en enkät som omfattar 36 frågor och som mäter fysisk hälsa, psykisk hälsa 
och välbefinnande. Frågorna besvaras utifrån individens egen upplevelse av dennes hälsa. 
Utifrån enkäten mäts en persons hälsorelaterade livskvalitet (HRQL) (Socialstyrelsen, 
2010).  

Ett vårdvetenskapligt perspektiv 
Enligt Eriksson (2001) är det oerhört viktigt att vårdpersonal utgår från ett 
vårdvetenskapligt perspektiv där människan är en unik varelse. Människan ska därmed ses 
som mångdimensionell, som enhet av kropp, själ och ande. Människan är en individ 
bestående av flera olika faktorer som alla måste beröras på ett kärleksfullt sätt för att ett 
enhetligt välmående ska bevaras. Enligt Del Barrio et. al., (2004) som refererar till 
Hagland (1995) är det essentiellt att som vårdgivare ta sig tid till att lyssna på patienten. 
Genom aktivt lyssnande kan sjuksköterskans omvårdnadskvalitet förbättras avsevärt. 
 
Hur vårdarna uppträder, bemöter och framhäver sin inställning, har stor inverkan på 
patientens livsvärld men även andra faktorer spelar in. Viktigt är att inte endast se den 
sjuka levern utan människan som enhet där kropp själ och ande hör samman och bildar en 
komplex helhet som är en viktigt ontologisk utgångspunkt (Wikberg & Eriksson, 2008).  
 
Ett lidande är enligt Eriksson (2001) orsaken till att vårdandet existerar. Därför är det 
oerhört viktigt att se till helheten. Det skulle kunna kallas det den mångdimensionella 
vården eftersom den består av ett flertal olika undergrupper såsom lidande, vårdande, 
välbefinnande, livssituation etc. Tillsammans har dessa en helhetspåverkan på den unika 
människan. 
 
Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) består begreppet 
vårdvetenskap av den systematiska samt den kontextuella vårdvetenskapen. 
Den systematiska vårdvetenskapen tar upp vad och varför medan den kontextuella 
vårdvetenskapen beskriver hur den systematiska/teoretiska vårdvetenskapen sätts in i en 
verklig vårdsituation. Dahlberg et. al., (2003) betonar även vikten av patientperspektivet 
där alla begrepp för vårdvetenskap (hälsan, människan, vårdandet etc.) utgår från 
patientperspektivet. Patienten är den främsta experten på sig själv, sitt aktuella 
hälsotillstånd vilket utgör betydelsen av ordet vårdvetenskap. 
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De ontologiska antagandena är basen för den struktur vårdvetenskapen består av. 
Begreppet ”ontologiska antaganden” behandlar människan som orsaken till vårdandet samt 
dennes hälsa. Det ontologiska antagandet i detta sammanhang är att människan, som enligt 
Eriksson (2001) är en enhet av själ, kropp, psyke och ande. Detta ontologiska antagande är 
enligt Dahlberg et. al., (2003) utgångspunkten för vårdvetenskap. Den systematiska 
vårdvetenskapen består av den centrala byggstenen ”patientperspektiv” som nämnts ovan. 
Detta perspektiv innefattar: subjektiv kropp, lidande/välbefinnande, livsvärld samt 
vårdrelation (a.a.). 

Livsvärld 
Livsvärlden präglas av patientens upplevelse av livet och verkligheten. Användande av ett 
vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv är då vårdaren utgår från öppenhet och lyssnar på 
patientens livsvärld (Dahlberg et. al., 2003). 

Lidande 
Lidande uppkommer ständigt i olika sammanhang. Lidande innefattar vårdlidande som är 
orsakat av vården, sjukdomslidande som uppkommer genom sjukdomens symtom och 
innebörd samt livslidande där lidande uppkommer i samband med människans 
livssituation. Genom litteraturen är det tydligt att lidande försvårar patientens 
hälsoutveckling på alla dess nivåer (a.a.). Dahlberg et. al., (2003) menar att målet med 
vårdandet är att lindra lidande samt i försök att få patienten att uppnå en upplevelse av 
välbefinnande. 

Välbefinnande 
Begreppet välbefinnande innefattar människans upplevelse av välmående. Det är viktigt att 
komma ihåg att lidande kan finnas samtidigt som välbefinnande. Första steget till att uppnå 
välbefinnande är att individen själv förstår och erkänner sitt lidande. Det andra steget är att 
vårdaren deltar i patientens lidande för och därigenom kan patienten uppleva sig vara en 
människa precis som alla andra och inte vara ”något” som är utanför sjukdomens väggar 
(Dahlberg et. al, 2003). 

Den subjektiva/ levda kroppen 
Denna berör människans kropp som vid olika former av skada, exempelvis vid sjukdomar 
påverkar människans livsvärld. Det är viktigt att komma ihåg att även vid mindre 
förändringar kan även lidandet samt välbefinnandet påverkas (Dahlberg et. al, 2003). 

Vårdrelation 
En vårdrelation präglas av relationen mellan en vårdare och patient. För att denna 
vårdrelation ska ge patienten största upplevelse av välbefinnande måste vårdaren inställa 
sig på att inte få någonting tillbaka av relationen. Genom den professionella relationen kan 
vårdaren ge en närvaro som i patienten känner sig trygg och kan därigenom öka sitt 
välbefinnande (Dahlberg et. al, 2003). 
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Dessa begrepp integreras med varandra och är därmed byggstenen för begreppet 
”patientperspektiv”. Patientperspektivet i sin tur är grundpelaren för vårdvetenskap. 
Genom detta kan det konstateras att vårdvetenskap kretsar kring patientens upplevelse av 
livssituationen men beskriver även hur vårdaren ska hantera situationen för att främja 
patientens livstillstånd i dess olika vårdsammanhang. 

Väntan 
I en studie av Irvin (2001) definieras väntan som ett ”stationärt fenomen men dynamiskt 
och med en ospecificerad tidsram”. Begreppet väntan skapar i sin tur en osäkerhet som 
präglas av den ospecificerade tidsramen. Begreppsanalys av ”väntan” är ovanligt enligt 
denna studie (a.a.). Denna definition stöds även av Fogarty och Cronin (2007) som gjorde 
en begreppsanalys av väntan inom hälso- och sjukvård. I studien framkom att väntan yttrar 
sig som en ospecificerad tidsperiod som varar från att ett hälsoproblem har upptäckts till att 
en diagnos och behandling är aktuell. Det är under denna period som patienterna upplever 
sig vara osäkra på hur denna väntan kommer att sluta. De upplevde även sig vara maktlösa 
då de inte kan påverka situationen. 
 
Under väntetiden får patienten en personsökare samt uppmaning till att alltid bära sin 
mobiltelefon. Detta för att de alltid ska kunna komma till sjukhuset om ett passande organ 
finns tillgängligt. Väntetiden på ett organ kan variera från dagar till år (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 

När en person är så svårt sjuk att en levertransplantation kommer att behöva genomföras 
för att överleva kan detta skapa en situation av många reaktioner och känslor. Det är 
troligen enbart den väntande patienten i sig som kan beskriva och ge uttryck för dennes 
livssituation, livskvalitet, upplevelser och välmående. Genom att söka mer kunskap om 
patientens livssituation, upplevelser och livskvalitet i väntan på en transplantation gör att 
förståelsen för dessa patienters situation ökar. Kunskap om hur den väntande patienten 
faktiskt upplever sin livskvalitet och livssituation utifrån sin egen verkliga upplevelse kan 
ge viktig och betydelsefull information. Därmed skulle sjuksköterskor kunna använda 
denna information till att främja patientens välbefinnande i väntan på samt vid 
återhämtning efter levertransplantation. Detta förutsätter dock att begreppen lidande samt 
välbefinnande ses som unikt för varje patient. Därför är syftet med denna studie att få en 
djupare förståelse för patienternas livskvalitet och upplevelser i väntan på att bli 
levertransplanterade. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patientens livskvalitet och upplevelser i väntan på en 
levertransplantation.  
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METOD 

Metoden som valts för detta arbete är en litteraturöversikt utifrån en kvalitativ ansats. 
Enligt Friberg (2006) är syftet med en litteraturöversikt att skapa förståelse för människans 
upplevelser och erfarenheter av ett ämne.  

Datainsamling 
Artiklarna har sökts i databasen Cinahl. Artiklar har även sökts manuellt och dessa har 
beställts via biblioteket vid Högskolan i Skövde.  
När artiklar söktes i databaserna användes sökord som liver, liver transplant, quality of life, 
waiting, liver disease och experience. Sökord kombinerades och avslutades med peer 
review* för att hitta artiklar med vetenskaplig grund. Peer review betyder dock inte att 
artiklarna alltid är vetenskapliga (Friberg, 2006). Sökningarna i databaserna gav många 
träffar men många bedömdes inte som relevanta för denna studie.  

Urval 
Vi fick många träffar i våra sökningar. Vi började med den första artikeln på söksidan och 
fortsatte i den ordning de låg i. Överblick av artiklarnas titel och abstrakt gjordes och sedan 
valdes de som vi ansåg passa till denna studie.   
 
För att skapa en övergripande bild av studierna och dess relevans lästes de valda artiklarna 
och utifrån det exkluderades fler artiklar. En ytterligare granskning av hela artikeln gjordes 
därefter och inkluderades om de var relevanta.  
 
De nio kvalitativa artiklarna är skrivna år 1999 eller senare. Studier som handlade om 
livskvalitet och upplevelser i samband med levertransplantation ansågs relevant för syftet. 
Några artiklar handlar om livskvalitet i slutstadiet av svår leversjukdom vilket också 
ansågs som relevant då endast levertransplantation finns som behandlingsalternativ vid det 
tillståndet. De valda artiklarna är vetenskapligt bevisade och är skrivna på engelska.  

DATAANALYS 
Analysen har gjorts utifrån Fribergs (2006) modell vid en litteraturöversikt. Fribergs 
(2006) metod användes för att få struktur på datamaterialet och därigenom få en 
överskådlig bild över vårt valda problemområde.  
 
Inledningsvis lästes de valda artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en överblick av 
datamaterialet och dess innehåll. Meningar eller stycken som svarade mot syftet 
markerades. De markerade meningsenheterna granskades utifrån eventuella likheter och 
skillnader med utgångspunkt från syftet med denna studie. De likheter och skillnader som 
identifierade sorterades i grupper utifrån vad de beskrev.  
Dessa grupper av skillnader och likheter granskades sedan ytterligare en gång. Utifrån vad 
de handlade om sorterades de och benämndes som teman respektive subteman. Detta 
resulterade slutligen i två huvudteman och fyra subteman.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Detta är en litteraturstudie som inte kommer att innefatta några egna intervjuer, 
enkätundersökningar eller andra insamlingsmetoder där etiska överväganden eller tillstånd 
är viktiga att ha.  
 
I ICNs etiska kod står det att sjuksköterskans uppgift är att ”främja hälsa, förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa samt lindra lidande”. Därför är det viktigt att även i 
forskningen visa respekt för människan och deras rättigheter (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007).  
 
När forskning bedrivs kan några grundläggande etiska principer finnas i betänksamhet: 

- Respekt för andra människor 
- Godhetsprincipen 
- Icke skada principen 
- Rättviseprincipen (Vetenskapsrådet, 2003) 

 
Författarna till de artiklarna som använts i denna studie har genomfört kvalitativa studier 
med patienter, både via intervjuer och genom enkätundersökningar. För att genomföra en 
kvalitativ studie krävs etiska överväganden för att inte studiedeltagarna ska ta skada på 
något sätt eller att studiens resultat ska gå före deltagarnas hälsa. Ett deltagande i en studie 
är alltid frivilligt samt att deltagaren har rätt att när som helst avsluta sin medverkan. 
(Codex, 2010). 
 
Vetenskapsrådet (2005) beskriver vikten av respekt för integritet och hederlighet samt 
betydelsen av att inte förändra andra forskares resultat till egen vinning. Hur en forskare 
respekterar en annan forskares resultat påvisar dennes hederlighet. Det är även viktigt att 
med alla möjliga medel undvika plagiat (oredlighet). Konsekvenserna av oredlighet kan 
framträda i misstro av framtida forskningsresultat, brist på förtroende hos forskare samt i 
minskad tilltro från finansiärer av forskning (a.a.). 
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RESULTAT 

Resultatet visar att patienter som väntar på att få genomgå en levertransplantation generellt 
har en sänkt livskvalitet. Patienters livskvalitet påverkas av flera faktorer, både fysiska och 
psykiska. Upplevelser och livskvalitet inför en levertransplantation beskrivs i följande 
teman: 
 
Tabell 1. Översikt av resultatets teman 
 

 

 

 

Att bli uppsatt på väntelista 
Många och framför allt olika reaktioner kunde ses hos leversjuka människor där det 
beslutats om att de skall bli uppsatta på väntelistan för levertransplantation. Glädje för 
vissa, rädsla för andra.  
 
Björk och Nåden (2008) beskriver hur patienterna upplevde lättnad och glädje av att bli 
uppsatt på väntelistan medan andra upplevde oro. De hade inte heller så många 
valmöjligheter för att överleva. Oroväckande känslor om att bli sövd och risken att inte 
vakna upp fanns. Tanken på att lämna över sitt kroppsliga jag i någon annans händer 
skapade oro hos patienterna. Nedan beskriver två patienter hur de upplevde att bli uppsatt 
på väntelistan: 
 
“I am in good heart, this is a relief and now I am looking forward to start living 
again”(a.a. s. 294).  
 
Denna patient upplevde glädje över att bli uppsatt på väntelistan medan en annan patient 
beskrev sin reaktion så här: 
 
“This is a shock although I should know it is necessary”(a.a. s. 294). 
 
I en studie av Jonsen, Athlin och Suhr (2000) beskriver deltagarna att bli uppsatt på 
väntelistan som en upplevelse av lycka. Patienterna hade därigenom ett mål att sträva efter, 
att bli transplanterad och frisk. 
 
Brown et. al., (2006) beskriver hur patienterna oroade sig för om de skulle bli uppsatta på 
väntelistan eller inte.  
När de väl fick beskedet om att de blev uppsatta på väntelistan fylldes de av glädje samt 
lättnad över att korsat det första hindret på vägen till transplantation (a.a.). 

Tema 
Att bli uppsatt på väntelista 
Att ha behov av information och support 
Att uppleva en begränsad frihet 
Att uppleva fysiska och psykiska begränsningar 
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Att ha behov av information och support 
Studierna visade att patienterna var i stort behov av information och support. Många 
upplevde informationen och uppföljningen under väntan som bristfällig och de upplevde 
även att många av deras frågor aldrig blev besvarade. Som följd till detta skapades en oro, 
osäkerhet samt känslan av att de blev bortglömda som transplantationskandidater (Jonsen 
et. al., 2000). Patienterna uttryckte detta som att de inte hade något inflytande, de var 
osäkra på om de skulle klara av att genomföra detta. Support från hälso- och sjukvården 
ansåg många vara viktigt då de fått sin sjukdomsdiagnos och blivit uppsatta på väntelistan.  
Genom deltagarnas upplevelse av brist på information minskade kontrollen av deras egen 
identitet (a.a.). På grund av denna brist på information sökte patienter själva information 
om sjukdom och behandling, detta gjorde de för att kompensera osäkerheten om vad de ska 
och går igenom under vårdandet (Baker & McWilliam, 2003). 
 
Patienter upplevde att brist på kontakt med transplantationslaget på sjukhuset vilket gav en 
känsla av att vara bortglömd från väntelistan. Bristande kontakt från vårdgivare resulterade 
i depression, försämrad hälsa samt känslor av hopplöshet. Patienterna upplevde därmed 
möjligheten till transplantation som försämrad (Brown et. al., 2006). Patienterna ansåg 
dock att det var positivt att vårdpersonalen tog sig tid och svarade på frågor. De 
uppskattade att bli behandlade som en i transplantationslaget (a.a.). 
 
Enligt Björk och Nåden (2008) försökte patienterna att hitta hopp. De försökte supporta sig 
själva genom att hitta en inre styrka. Några patienter i studien noterade vikten av att 
använda sin tro eller sin religion för att supporta sig själv. Närstående och vänner visades 
sig också vara av stor vikt (a.a.).  

Att uppleva en begränsad frihet 
I väntan på levertransplantation uppstår både fysiska och psykiska konsekvenser. 
Instängdhet är en av dessa konsekvenser som har en stor inverkan på patienterna. Baker 
och McWilliam (2003) beskrev att upplevelsen av instängdhet skapades av att ständigt vara 
övervakad och bli uppföljd av vården samtidigt som de i samma stund upplevde sig som en 
börda för vårdgivarna. 
 
Patienterna upplevde att beslut som togs av transplantationslaget begränsade deras frihet 
och rörlighet.  Patienterna hade regelbunden kontakt med vårdpersonalen för att adekvat 
information skulle kunna samlas in och för att kontrollera att patientens värden inte 
försämrats. Detta medförde även att efter varje samtal med personalen blev de påminda om 
sin sjukdom. Återkommande upplevelser av osäkerhet, depression och ängslan uppkom. 
Patienterna fick aldrig chansen att leva sitt vardagsliv fullt ut. Denna instängdhet präglades 
även av känslan att de var en börda för vårdgivarna, de ville inte vara i vägen för andra. De 
ville göra så mycket som möjligt själva och bevara sin autonomi (Baker & McWilliam, 
2003). 
 
Brown et. al., (2006) beskriver hur deltagarna upplevde en instängdhet samt, en 
begränsning av deras vardagssysslor samt att de inte kunde röra sig som de ville om 
sjukhuset skulle ringa och meddela att en lever fanns tillgänglig. Patienterna kunde inte 
resa utan att först konsultera sin patientkoordinator. De var beroende av kontinuerlig 
kontakt med sjukhuset där de skulle komma att vårdas och opereras.  
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Deltagarna kunde varken resa, jobba eller utföra de aktiviteter de önskade, både på grund 
av brist på energi men också för att snabbt kunna åka in till sjukhuset då en lever blir 
tillgänglig. Den självbestämmanderätt som tidigare har präglat deras liv sjönk för var dag 
som gick. En förlust av frihet och allt större krav blev ett faktum (a.a.). 
 
Denna instängdhet kan även yttra sig genom otålighet där patienten inte har kontroll över 
om denne kommer att få tillgång till en donerad lever. Patienterna fastnade vid tanken om 
att sjukdomens utveckling och dödlighet skulle hinna före transplantationen. Patienterna 
kunde se ett mål men de visste inte om de skulle hinna passera mållinjen (Jonsen et. al., 
2000). Patienterna var även oroade för att lämna sitt liv till transplantationslaget. De 
förlorade kontroll över sitt liv och var därmed tvungna att lita på vårdgivarna. De upplevde 
också brist på kontroll i samband med operationen då de inte visste om de skulle vakna upp 
efter operationen eller om läkarna var tvungna att avbryta operationen av någon orsak 
(Björk och Nåden, 2008). 
 
Genom att engagera och övervinna sig själv hittades en form av självdiciplinering vilket 
patienterna använde för att övervinna känslan av instängdhet samt begränsning av 
vardagen. Detta gjorde deltagarna genom att försöka leva vardagen som de brukade göra 
innan beskedet (Baker & McWilliam, 2003). 
 
För att kontrollera och försvaga symtomen skapade de en slags ”egenkontroll” där de 
identifierade symtomen tidigt. Transplantationslaget var ofta ett stöd i skapandet av 
egenkontroll vilket var till stor hjälp för patienterna. Genom att söka information och 
support, distrahera, förneka och kontrollera symtom fick patienterna chans till att behärska 
sitt vardagliga liv. Detta förminskade den instängdhet som skapades av bland annat de 
fysiska begränsningarna (Baker, & McWilliam, 2003). 
 
Att uppleva fysiska och psykiska begränsningar  
 
Fysiska faktorer inverkar starkt på patienters livskvalitet i väntan på att bli transplanterad 
och få chansen till en frisk lever. Enligt flera studier, bland annat Brown et. al., (2006) 
upplever patienterna som väntar på att få genomgå en organtransplantation en stark 
begränsning av deras vardagliga liv. Flera fysiska symtom kombinerat med nedstämdhet, 
oro och irritation är vanligt hos patienter då de alltid behöver finnas tillgängliga om 
sjukhuset ringer och inte vet hur lång väntan kan komma att bli. Yttre faktorer inverkar och 
leder i sin tur till sociala begränsningar.  
Patienter har i en studie beskrivit hur de har varit tvungna att dra ner på fysiska aktiviteter 
till följd av fysiska begränsningar (Robertson, 1999). En patient beskrev sig själv så här: 
 
”I had to stop sport, the sport´s club was a big part of my life” (a.a.). 
 
En annan patient beskrev sina begränsningar genom trötthet som en yttre fysisk påverkan: 
 
”It was the tiredness, the itch and the colour of me which i couldn’t bear” (a.a.). 
 
Fysiska begränsningar som påverkade patienterna under tiden de väntade på att 
transplanteras var många och påverkade deras vardagliga liv. I en studie av Fritz och 
Hammer (2009) studerades patienter med diagnostiserad levercirros om deras livskvalitet. 
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Majoriteten av studiedeltagarna besvärades av ett eller flera gastrointestinala (GI) problem. 
Ungefär hälften av deltagarna besvärades av minst två GI symtom. De vanligaste GI 
besvären var uppblåst buk som hälften av deltagarna besvärades av, hemmoroider och 
buksmärta var de nästkommande största problemen. I denna studie ansågs GI problem 
sänka livskvaliteten och öka risken för depressiva besvär och oro hos patienter med 
levercirros då jämförelser gjorts mellan studiedeltagarna och den friska befolkningen (a.a.).  
 
Trötthet är en annan faktor som påverkar patienterna i väntan på levertransplantation. Av 
åtta symtom (ascites, ökad blödningsbenägenhet, encefalopati, trötthet, klåda, levercancer, 
osteoporos, varicer och extrimitetssvullnad) som togs upp i en studie bland leversjuka 
kvinnor var medelantalet tre symtom med trötthet som det dominerande symtomet 
(Sogolow, Lasker & Short, 2008).  
 
Enorm trötthet och brist på energi hos leversjuka patienter bekräftades även i Björk och 
Nådens (2008) studie. Dessa patienter beskrev hur tröttheten tog över, hur de måste vila 
efter fysiska ansträngningar, även små sådana. Det beskrivs också hur de väntande 
patienterna upplever brist på energi som en av de värsta följderna av leversjukdomen, att 
behöva säga nej till aktiviteter på grund av att kroppen inte längre orkade, sänkte deras 
livskvalitet. Detta stöds i en studie av Brown et. al., (2006) där patienterna efter en tid på 
väntelistan upplevde det påfrestande med de begränsningar som orsakades av den 
kroppsliga tröttheten. 
 
Sogolow et. al., (2008) mätte genom frågeformulär livskvalitet hos studiedeltagarna. 
Resultatet av mätningen visade att fysiska begränsningar gav sämre livskvalitet i större 
utsträckning än vad psykiska påfrestningar gjorde. Då resultaten jämfördes med den friska 
kvinnliga befolkningen i samma åldersgrupp visade detta dock att de leversjuka kvinnorna 
hade lägre livskvalitet på alla dimensioner av skalan, även de psykiska delarna. Sogolow 
et. al., (2008) beskrev också hur tröttheten gav negativ inverkan på det mentala planet som 
i sin tur begränsar orken till att kunna delta i sociala aktiviteter. Trötthet inverkade på 
många delar av patientens livssituation och livskvalitet – socialt, psykiskt, känslomässigt 
och fysiskt (a.a.).  
 
En studie av Baker och McWilliam (2003) visade att försämring av det funktionella 
statuset, som till exempel desorientering och minnesförlust samt en utveckling av 
encefalopati, tenderade att begränsa patienterna till deras hem. Detta skapade en successiv 
förlust av det sociala nätverket som de hade byggt upp under deras livstid. 
Begränsningarna som uppstod av den successivt försämrade fysiska hälsan reducerade det 
som tidigare definierat deras identitet, exempelvis vardagssysslor (a.a.). 
 
Andra besvär som uppstod hos patienterna var klåda och kramp i magen. En av patienterna 
upplevde att den långvariga klådan begränsade henne till köket och duschen där hon själv 
har utvecklat strategier för att hantera detta (Baker & McWilliam, 2003).  
På grund av detta kunde patienterna inte nå den sociala omgivningen som fanns utanför 
deras dörr. Istället utvecklades en frustration och isolering vilket identifierade deras 
upplevelse av isolering från det sociala nätverket (a.a.). För att motverka denna 
begränsning i tillvaron bestämde patienterna sig för att ”disciplinera” sig själva för att 
hantera livssituationen och för att få tillgång till den sociala världen utanför deras hem. 
Detta gjorde patienterna genom att engagera sig och kämpa sig in i det sociala systemet 
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igen. De sökte i större omfattning support för att kunna kontrollera symtom genom 
exempelvis distraktion av sina symtom och omformulering av världssynen. De förändrade 
sin attityd till omgivningen och skapade nya mål att uppnå (a.a.). 
 
Även Björk och Nåden (2008) betonar i sin studie hur kroppslig klåda påverkade de 
leversjuka patienterna. En studiedeltagare uttryckte sin klåda och hur denna påverkade 
henne: 
 
“I was abroad and I just suddenly started itching something infernal. From my scalp to the 
soles of my feet, all the time it itched and itched. I scratched until I drew blood. When I 
came home I went to a dermatologist. I have tried different medications since then. This 
itching is absolutely the worst — I can’t live with it. I dread trying to go to sleep at night” 
(a.a. s. 294). 
 
Andra fysiska symtom som beskrivs i studien är hur patienterna besväras av svullnad av 
både extremiteter och buk. Svullnaden av buken kan i sin tur leda till nedsatt aptit och 
andningssvårigheter då patienten ligger i horisontalläge. (a.a.). 
 
I en studie av Bryce, Angus, Switala, Roberts och Tsevat (2004) upplevde samtliga 
deltagare att deras livskvalitet var dålig på grund av den svåra leversjukdomen. Av fem 
psykiska symtom som frågades om i studien hade mer än hälften av deltagarna haft alla 
fem symtom under den senaste månaden. Sömnsvårigheter och ångest dominerade som de 
två värsta symtomen hos patienterna. Upplevelsen av lycka var generellt låg hos 
patienterna (a.a.).  
 
Patienternas personliga funktion, så som arbetsförmåga, visar sig i allmänhet vara starkt 
begränsad. Majoriteten av patienterna beskrev hur de inte orkade med hushållsarbetet i 
hemmet eller att arbeta. Detta på grund av deras hälsotillstånd försämrades både mentalt 
och fysiskt. Några studiedeltagare uttryckte att de var villiga att ta en 50 procentig chans 
att dö i utbyte mot en adekvat hälsa och ett friskt liv. Andra beskrev hur de hellre hade levt 
fyra år som frisk människa i utbyte mot fem år som leversjuk (a.a.). 
 
I intervjuer med patienter visade sig ett allvar då de fick reda på att de hade en ett års 
överlevnad om de inte blev transplanterade. De hade tankar kring att en lösning var funnen, 
glädje och hög förväntan över att kunna få en andra chans.  Blandat med dessa glädjande 
tankar fanns också rädsla och oro för vad en transplantation kommer att resultera i. 
Funderingar om liv, död och kroppsliga funderingar dök upp hos flera studiedeltagare. 
Tankar om vad som kommer att hända och hur de skulle hinna förbereda sig innan 
operationen (Forsberg, Bäckman & Möller, 2000).  
 
 
En kvinna uppsatt på väntelistan på grund av alkoholcirros beskrev sina funderingar på 
följande sätt: 
 
” The hardest thing for me in spite of all was the fact that I was 60 years old. There are so 
many young people who haven’t lived as long as I have and who might need this liver, this 
organ more than me. Why should I be so fortunate to receive this? This was the final 
obstacle for me when I was facing the fact” (a.a.).  
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Citatet ovan visar hur det mentala påverkar kvinnan och hennes existentiella livskvalitet i 
väntan.  
 
Björk och Nåden (2008) beskriver att patienterna upplevde det som svårt att hitta något 
meningsfullt i deras livssituation under väntetiden. Allt som de upplevde vara av vikt i 
deras livssituation blev alltmer omöjligt att utföra och allt som definierade patienterna som 
individer i vardagen försvann allteftersom sjukdomen utvecklades. Patienterna upplevde 
det vara svårt att hitta nya aktiviteter i vardagen som hade en meningsfullhet. En av 
patienterna förklarade att denne upplevde sin livssituation som att vara parkerad i 
väntrummet. Med detta menade patienten att denne varken kunde delta i någon fysisk eller 
social aktivitet, enbart vänta. Detta tas även upp i studien av Brown, et. al., (2006) som 
beskriver hur patienterna förlorar det som definierar dem, sakta men säkert försvinner den 
verkliga värld som finns utanför patientens hem och sjukhus. Den tid som levs på 
väntelistorna anses vara avgränsad från det verkliga liv de hade innan beskedet om 
sjukdomen. 
 
För att försöka fylla väntan med nya meningsfulla ting började patienterna att engagera sig 
själva för att planera nya aktiviteter varje dag. Dessa aktiviteter kunde vara små saker som 
genomförs obemärkt i vardagen. Patienterna kommunicerade bland annat med vänner via 
internet och detta var en sådan aktivitet som gav patienterna en större meningsfullhet 
(Björk & Nåden, 2008). I en studie av Robertsson (1999) ansåg patienterna att positivt 
tänkande samt beslutsamhet är nyckeln till hur de klarade livssituationen de befann sig i. 
Detta gav en positiv effekt vilket förstärkte deras mentala styrka och tålamod. Sedan kunde 
det även påvisas att samtliga deltagare använde sig av citament där exempelvis deras familj 
och arbete gav dem en anledning till att kämpa sig igenom sjukdomen och få återuppleva 
det normala liv de hade tidigare. Detta var en viktig metod för att hantera och ta sig igenom 
sjukdomens värld (a.a.). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser och livskvalitet i väntan 
på en levertransplantation valdes en kvalitativ metod. I denna litteraturöversikt användes 
kvalitativa artiklar där personer som varit uppsatta på väntelistan för levertransplantation 
har blivit intervjuade, alternativt utfört en självutvärdering via enkätundersökningar. En 
kvalitativ studie ger ofta en verklig bild och en fördjupad förståelse kan fås om hur 
väntande patienter upplever sin situation och livskvalitet. För att finna relevanta 
vetenskapliga artiklar användes ”peer review*”efter de valda sökorden. Sökorden som 
användes var av olika slag för att försöka få tillgång till alla artiklar som stämde överens 
med vårt syfte men även på grund av att det var svårt att hitta relevanta artiklar med 
samma sökord. Sökning av artiklar genomfördes på databasen CINAHL men även genom 
beställningar på bibliotek. I ett fåtal artiklar var omfattningen av studiedeltagare liten, 
vilket gjorde det svårare att få ett tillförlitligt resultat. Artiklarna var skrivna tidigast år 
1993. Väldigt få studier om vårt valda område är skrivna tidigare. De valda artiklarna är 
bland annat från Sverige, Norge, Nederländerna, Österrike England och USA. Meningen 
med denna studie är att få en generell fördjupning av problemområdet där den kvalitativa 
informationen ska kunna användas i samtliga länder. Eftersom utbudet av artiklarna var 
litet har vi valt att inte begränsa studien till ett specifikt land. 
 
Från början var studiens syfte att utforska patienters livskvalitet i väntan på att bli 
levertransplanterad. Vid sökning av relevanta artiklar hittades endast ett fåtal artiklar som 
enbart handlade om livskvalitet. Dock fanns det desto fler artiklar som handlade om både 
upplevelser och livskvalitet hos väntande patienter. En utökning av studiens syfte utfördes 
och en kombination av livskvalitet och upplevelser kom att vara aktuellt då dessa delar 
integrerar med varandra.  
 
Med tanke på studiens syfte är det valda datamaterialet av stor relevans och därmed hade 
annan text frångått syftet. De kvalitativa forskningsartiklarna som denna studie består av 
handlar enbart om livskvalitet och upplevelser i väntan på levertransplantation vilket har 
största betydelse i studiens resultat. 
Omfattningen av artiklar i denna studie ger validitet av resultatet men i framtida studier 
kan ett ökat antal av artiklar behövas för att öka studiens relevans och tillförlitlighet. 
 
Vid analys av forskningsartiklarna använde vi oss av Fribergs, (2006) metod. Metoden är 
av stor användning för att få en strukturering och en god översikt över det datamaterial 
som har samlats. Därefter kan den relevanta informationen med enkelhet plockas ut och 
användas till studiens resultat. I ett fåtal av artiklarna var det svårt att utläsa dess resultat 
men efter några extra analyser kunde information även hämtas från dessa. 

Resultatdiskussion 
I denna studie identifierades två huvudteman och fyra subteman. De två huvudtemana var 
”Att vänta på en ny lever” samt ”Upplevelse av minskad livskvalitet i väntan på 
levertransplantation”.  
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Dessa två huvudteman med tillhörande subteman beskriver patientens upplevelse och 
livskvalitet i väntan på en ny lever.  
 
Resultatet visade att patienter som väntar på en levertransplantation har starkt försämrad 
livskvalitet. Glädje och känslan av att få en ny chans då beslut tagits om att bli uppsatt på 
listan, varvat med ängslan, oro och mängder av fysiska och psykiska symtom, präglar 
patienternas vardag under själva väntetidens gång.  Det var överraskande att en 
leversjukdom gav så många bieffekter hos patienten och även att hela kroppen blev 
engagerad av sjukdomen.  
 
Genom analys av datamaterialet har det konstaterats att information och support har en stor 
betydelse för patientens fysiska välbefinnande såväl som dennes psykiska välbefinnande.   
 
Jonsen et. al., (2000) beskriver att patienterna upplevde brist på kontakt och uppföljning 
med transplantationslaget. Till följd av detta upplevde de sig vara bortglömda. De väntande 
patienterna var rädda för att de råkat försvinna från väntelistan och därmed uppstod 
osäkerhet. Kontakten med transplantationslaget anses även vara viktig då patienters 
livsvärld tar en stor vändning vid beskedet av sjukdomen samt behovet av transplantation 
(a.a.). Osäkerhet och oro i väntande stund för patienterna anses inte vara någonting 
konstigt. Genom att så gott som det går föreställa sig hur det kan vara att vänta på 
någonting livsavgörande är näst intill omöjligt. Troligen är det endast den svårt sjuke 
patienten i sig som kan beskriva hur det är att vakna varje morgon och fortfarande vänta, 
samtidigt som leverns funktion gradvis försämras.  
 
Enligt Brown et. al., (2006) kunde brist på kontakt med vårdgivarna resultera i försämrad 
hälsosituation och mentala påföljder så som depression. Patienterna såg även positiva 
aspekter med uppföljning av vården då de behandlades som medmänniska och fick 
möjligheten att delta i sin egen vård samt då de fick svar på obesvarade frågor (a.a.).  
 
I denna studie har det framkommit att kontakt och regelbunden uppföljning är oerhört 
viktigt för patienterna. Genom kontinuerlig information, kontakt och uppföljning får 
patienterna möjlighet till att få kontroll över sitt liv och därmed lättare att ta in sanningen. 
De kan till en viss del vara sig själva och på bästa sätt hantera livssituationen de befinner 
sig i och detta utan att känna sig bortglömda som patienter och medmänniska. 
Vårdpersonalen har ett stort ansvar medicinskt sett men de har även minst lika stort ansvar 
att tillgodose patienternas välbefinnande så gott som det går under tiden av väntan. Genom 
en fördjupning av denna information kan vårdpersonalen få en djupare förståelse för 
patientens livssituation och därmed utveckla sitt vårdande på bästa sätt. 
 
Under väntan är patienterna starkt begränsade till sjukhuset då de är tvungna att genomgå 
prover, behandlingar samt utvärderingar för att följa upp leverns funktion och 
allmäntillstånd. Denna vårdprocess patienten genomgår skapar en begränsning av diverse 
aktiviteter såsom jobb, sporter samt resor (Brown et. al., 2006). Patienterna upplevde sig 
hela tiden påminnas om sin sjukdom då transplantationsteamen kontinuerligt kontaktade 
dem för övervakning samtidigt som regelbunden uppföljning var viktigt för att inte känna 
sig bortglömd från väntelistan (Baker & McWilliam, 2003). Det var tydligt att patienterna 
inte fick chansen att få uppleva sina vardagliga rutiner och levnadssätt, de kunde enbart se 
hur deras ”normala” liv tynade bort sakta men säkert i takt med leversjukdomens 
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utveckling. Otålighet var även en del av instängdheten då patienten i fråga inte visste om 
denne hade en chansen att bli transplanterad innan sjukdomen hann före. De kunde se ett 
positivt slut på detta, men de visste inte om de skulle kunna få uppleva det, tiden var 
betydande (Jonsen et. al., 2000). 
 
I en studie av Baker och McWilliam (2003) beskrevs hur patienterna använde sig av så 
kallad självdiciplinering för att besegra den instängdhet som begränsar vardagen. 
Självdiciplineringen präglas av att försöka leva det liv som de tidigare trivdes med.  
Det är tydligt att detta är ett problem som är genomgående i flertalet av studierna och 
därför är det viktigt att transplantationskandidaterna får största möjliga chans till att delta i 
sin egen vårdprocess och detta för att bevara den autonomi de alltid har haft tills beskedet 
om sjukdomen blev aktuellt. Patienterna upplevde även att de var en börda för vårdgivarna 
och därför var detta även en anledning till att de ville göra så mycket som möjligt själva. 
Patienterna i fråga måste få möjlighet till en större upplevelse av att vara en människa med 
egna rutiner och beslut som de tidigare hade. De måste även tydligt vara medvetna om att 
vårdgivarna är där för att stötta dem i alla avseenden. För att uppnå detta måste personalen 
få en djupare förståelse för sjukdomens psykiska och fysiska konsekvenser. Vårdgivarna 
måste även förtydliga deras plats i vårdprocessen, alltså tydligt förklara att deras uppgift är 
att hjälpa och stötta patienten, och att patienten aldrig ska behöva känna sig i vägen och 
uppleva sig som en börda. 
 
Resultatet från denna studie visar att fysiska begränsningar är någonting som starkt 
påverkar patienterna i deras väntan som ett resultat av deras fortlöpande leversjukdom. 
Detta stöds av Björk och Nåden (2008) samt Brown et. al., (2006).. Genom studien har det 
bekräftats att kroppsliga symtom så som trötthet, brist på energi och svullen buk tillhör 
vardagen hos människor som lever i slutstadiet av sin leversjukdom.  
 
Robertson (1999) beskrev i sin studie hur patienterna tvingades sluta med aktiviteter då 
deras fysiska hälsa inte längre klarade påfrestningarna. En patient som tvingas sluta med 
fritidsintressen som varit en del av patientens vardag tidigare kan leda till sänkt livskvalitet 
då livet begränsas mot individens egen vilja, genom att kroppen sätter punkt för vad den 
klarar av.  
 
Trötthet är ett symtom som har tagits upp i flertalet av de granskade artiklarna. Trötthet är 
ett symtom som visat sig vara väldigt dominant, samtidigt som det skapar gränser för 
mycket i det vardagliga livet, så som ork att klara av vardagen och umgås med familj och 
vänner.  
 
Förmågan till att leva en normal vardag försvinner, då tröttheten tar över, hand i hand med 
andra symtom, både psykiska och fysiska och detta kan vara svårt att föreställa sig. Det är 
heller inte bara den sjuka patienten i sig som blir berörd av alla begränsningar. 
Omgivningen får också ta del av detta och kämpa med vardagen och väntan. Kanske vore 
stöd för hela familjen och anhöriga ett bra alternativ. Tanken på att se en nära anhörig bli 
sjukare och sjukare och bli påverkad av flera symtom är troligen mycket påfrestande. I en 
studie av Björk och Nåden (2008) beskrevs som tidigare nämnts i resultatet, en 
studiedeltagare sig själv som att vara parkerad i väntrummet. Detta på grund av att han 
ändå inte hade någon ork till att delta i fysiska aktiviteter på grund av sina fysiska och 
psykiska begränsningar.  
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Hans beskrivning av sin livssituation speglar tydligt en försämrad livskvalitet. Ovissheten 
dessa patienter lever i spelar säkert också stor roll för deras upplevda livskvalitet. 
 
Det är dock intressant hur människan automatiskt aktiverar försvarsmekanismer bland 
annat i sådana situationer. Patienterna hittade egna sätt att hantera sitt sjukdomstillstånd på, 
bland annat genom att hitta orsaker till att bli frisk igen såsom familj och vänner samt ge 
mindre aktiviteter en större betydelse i vardagen. Det kan konstateras att vårdpersonalens 
betydelse i dessa sammanhang är oerhört stor. De måste stötta samt motivera patienterna i 
alla avseenden för att de själva skall kunna känna sig motiverade och även för att hantera 
upplevelsen av väntan på en levertransplantation. Vårdpersonalen har förmodligen den 
största betydelsen i hanterandet och upplevelsen av välbefinnande hos den drabbade 
individen. Detta för att vårdpersonalen har erfarenhet och goda kunskaper inom detta 
område vilket skapar en trygghet och därmed kan patienterna med en trygg bas bearbeta 
detta sjukdomstillstånd på bästa sätt. 
 

Slutsats 
 
Genom denna studie kan det konstateras att vid beskedet av att bli uppsatt på en väntelista 
för levertransplantation uppkommer en upplevelse av blandade känslor som innefattar både 
positiva och negativa reaktioner. Reaktionerna är varierande av både glädje och lättnad 
varvat med oro och tveksamhet. Under väntans gång blir de fysiska påföljderna mer 
påtagliga och påverkar därmed det psykiska tillståndet genom upplevelse av bland annat 
instängdhet, depression samt brist på information och support. Patientens allmäntillstånd 
blir starkt påverkat vid detta sjukdomstillstånd och denna studie kan bidra till att 
vårdpersonal får en ökad förståelse för dessa patienters upplevelser och därigenom skulle 
patienternas livskvalitet kunna stärkas. Ytterligare forskning behövs inom detta område för 
att öka sjuksköterskors kunskap. Detta för att denne skall kunna stödja dessa patienter på 
ett bra sätt som ge en god omvårdnad. 
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Artikel Syfte Metod Resultat Sökning 
Artikel 1. 
 
Titel: Individuals’ 
perception of their 
quality of life 
following a liver 
transplant. 
 
Författare: 
Robertson, G. 
 
Tidsskrift: Journal of 
advanced nursing 
 
Årtal: 1998 

Få en djupare 
förståelse för 
patienters upplevelse 
av livskvalitet i 
samband med en 
levertransplantation. 

Kvalitativ Sänkt 
livskvalitet 
fysiskt och 
psykiskt 

CINAHL 
 
Sökord: 
Quality of life 
AND liver 
transplantation 
AND peer 
review* 
 
 

Artikel 2. 
 
Titel: Waiting for a 
liver transplant: the 
experience of 
patients with familial 
amyloidotic 
polyneuropathy 
 
Författare:  Jonsen, 
E, Athlin, E., & 
Suhr, O. 
Tidsskrift: Journal of 
clinical nursing. 
Årtal: 2000 

Att beskriva 
erfarenhet av väntan 
på 
levertransplantation 
hos patienter med 
familiär amyloid 
neuropati. 
 

Kvalitativ Patienterna 
upplevde brist 
på inflytande, 
behov av 
information och 
support, 
tveksamhet över 
operationen 
samt otålighet. 

CINAHL 
 
Sökord: liver* 
transplant 
AND waiting 
AND peer 
review* 
 
 

Artikel 3. 
 
Titel: How people 
manage life and 
helath while waiting 
for a liver transplant. 
 
Författare:  Baker, 
M-Susan., & 
McWilliam, Carol-L 
 
Tidsskrift: Progress 
in transplantation. 
Årtal: 2003. 

Studera hur patienter 
hanterar livet och 
hälsan i väntan på en 
levertransplantation 

Kvalitativ Patienternas 
upplevelse av 
väntan baserades 
på Instängdhet, 
diciplinering av 
sig själv och 
omformulering 
av sin världssyn. 

CINAHL 
 
Beställd på 
bibliotek. 
 
Sökord: Liver 
AND 
transplantation 
AND waiting 
AND peer 
review* 
 
 



 

 
 

Artikel 4 
 
Titel: Waiting for a 
liver transplant 
 
Författare: Brown, 
J., Sorrell, J-H., 
McClaren, J., & 
Creswell, J-W. 
 
Tidsskrift: Quality 
of health research. 
 
Årtal: 2006. 
 

Beskriva och få en 
större förståelse för 
hur patienter 
upplever sin situation 
i väntan på en 
levertransplantation. 

Kvalitativ Upplevelse av 
ensamhet, 
instängdhet, 
brist på 
uppföljning av 
information och 
support. De 
hittade olika sätt 
att mtoverka 
dessa 
motgångar. 

CINAHL 
 
Sökord: liver* 
transplant 
AND quality of 
life AND 
waiting AND 
peer review* 
 
 

Artikel 5. 
 
Titel: Gastrointestial 
symptoms in 
patients with liver 
cirrhosis are linked 
to impaired quality 
of life and 
psychological 
distress. 
 
Författare: Fritz, E 
& Hammer, J. 
 
Tidsskrift: European 
journal of 
Gastroenterology & 
Hepatology 
 
Årtal: 2008 

Att studera 
associationer mellan 
GI problematik och 
QoL och psykiska 
påfrestningar hos 
patienter med 
levercirros. 

Kvalitativ GI symptom är 
assicierat till 
QoL och 
psykiska 
påfrestningar 
hos patienter 
med levercirros 

CINAHL 
 
Sökord:  
QoL AND liver 
AND 
transplantation 
AND peer 
review* 
 
 



 

 
 

Artikel 6. 
 
Titel: Fatigue as a 
major predictor of 
Quality of life in 
women with 
autoimmune liver 
disease 
 
Författare: Sogolow, 
E., Lasker, J., & 
Short, L. 
 
Tidsskrift: Womens 
Health Issues 
 
Årtal: 2008 

Att undersöka hur 
trötthet påverkar 
livskvalitet hos 
kvinnor med Primär 
biliär cirros. 

Kvalitativ QoL är sänkt 
hos kvinnor med 
PBC och trötthet 
är ett 
dominerande 
symtom. 

CINAHL 
 
Sökord: 
quality of life 
AND Waiting 
AND liver 
transplantation 
AND cirrhosis 
AND fatigue 
AND peer 
review* 
 
 

Artikel 7. 
 
Titel: Patients’ 
experiences of 
waiting for a 
livertransplantation 
 
Författare: Björk, I 
& Nåden, D. 
 
Tidsskrift: Nursing 
Inquiry 
 
Årtal: 2008 

Att undersöka hur 
patienter upplever sin 
väntetid inför 
levertransplantation 

Kvalitativ Patienterna 
upplevde i 
helhet ett 
lidande både 
psykiskt och 
fysiskt i väntan 
på att bli 
transplanterade.   

CINAHL 
 
Sökord: quality 
of life AND 
Waiting AND 
liver 
transplantation 
AND peer 
review* 
 
 

Artikel 8. 
 
Titel: Health status 
versus utilities of 
patients with end-
stage liver disease. 
 
Författare: Bryce, 
CL., Angus, DC., 
Switala, JA., 
Roberts MS., & 
Tsevat, J. 
 
Tidsskrift: Quality 
of life research. 
 

Mäta hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
patienter I slutskedet 
av sin leversjukdom. 

Kvalitativ Patienters 
hälsostatus var 
generellt låg. 

CINAHL 
 
Sökord: 
Quality of life 
AND health 
AND liver 
disease AND 
peer review 
 
Beställd på 
bibliotek. 
 
 



 

 
 

Årtal: 2004 
Artikel 9. 
 
Titel: Experiencing 
liver transplantation: 
a phenomenological 
approach. 
 
Författare: Forsberg, 
A., Bäckman, L., & 
Möller, A. 
 
Tidsskrift: Journal 
of advanced nursing. 
 
Årtal: 2000 

Att undersöka 
subjektiva 
upplevelser i 
samband med en 
levertransplantation. 

Kvalitativ Varierande 
upplevelser i 
samband med att 
bli uppsatt på 
väntelistan. 

CINAHL 
 
Sökord: liver* 
transplant 
AND 
experiencing 
AND peer 
review* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2- Temaöversikt. 
 
 

 
Artikel Att bli 

uppsatt på 
väntelista 

Att ha behov 
av 
information 
och support 

Att uppleva 
en 
begränsad 
frihet 

Att uppleva fysiska och 
psykiska begränsningar 

1                                               X 
2         X         X         X                    X 
3                    X         X                    X 
4         X         X         X                    X 
5                           X                    X 
6                               X 
7         X         X         X                    X 
8                                              X 
9         X                              X 


