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Tittel og undertittel: 
En ny hverdag etter nyre-pankreastransplantasjon (NPTX). 
Hvordan kan sykepleieren bidra til god helsehjelp i overgangen fra kronisk sykdom til 
hverdagen etter en NPTX?	  
Formål:  
Artikkelens formål er å dele nyre-pankreastransplante personers egne beskrivelser av 
overgangen fra diabetes og kronisk nyresykdom til hverdagen etter transplantasjonen. I 
refleksjonsoppgaven brukes studiens resultat til å reflektere over oppfølgingen som gis det 
første året etter en NPTX.  
Bakgrunn :  
En vellykket NPTX er den mest effektive behandlingen for diabetespasienter som utvikler 
kronisk nyresvikt som senkomplikasjon. Oppfølgingsstudier viser økt egenrapportert 
livskvalitet etter transplantasjonen, men svært få studien ser på transplanterte personers egne 
beskrivelser av den store helsemessige overgangen de har vært gjennom. Etter 
transplantasjonen innebærer hverdagen nye utfordringer. Nødvendige immundempende 
medikamenter kan gi en rekke bivirkninger, som stiller nye krav til livsstil. Samtidig vil 
organenes levetiden alltid være et usikkerhetsmoment. 
Metode 
Artikkelen: Seks av åtte mulige informanter ble rekruttert i forbindelse med ettårskontrollen 
etter transplantasjonen. Alle informantene var menn og de ble intervjuet med bruk av 
semistrukturert intervjuguide. Studien hadde et eksplorativt design og empirisk materiale er 
analysert ved stegvis-deduktiv induktiv metode.  
Refleksjonsoppgaven: Elementer i Meleis overgangsteori ble brukt som rammeverk for å 
analysere viktige aspekter ved erfaringene informantene i studien hadde, og ut fra dette ble det 
formulert fire sykepleietiltak i form av rollestøtte.  
Resultat 
Artikkel: Informantene beskrev en hverdag med mer egenkontroll, selvstendighet, motivasjon 
og mestring, samt nye usikkerhetsmomenter knyttet til bivirkninger og organenes levetid. 
Refleksjonsoppgaven: Fire sykepleietiltak ble formulert; a) tilrettelegge for samhandling, b) gi 
tilpasset undervisning og veiledning, c) hjelp til å mestre kritiske hendelser og d) tilrettelegge 
for sosial kontakt og rolleavklaring. 
Konklusjon 
Resultatet av studien, og bruk av Meleis overgangsteori setter fokus på viktige aspekter ved 
hverdagen som transplantert. Funnene har gitt nyttig innsikt som	  kan	  bidra	  til	  forbedring	  av	  
oppfølgingen som gis etter en NPTX. Det trengs imidlertid flere studier som ser på 
transplanterte personers egne opplevelser av hverdagen, samt oppfølgingen som blir gitt både 
før og etter en NPTX.	  
	  
Nøkkelord: Nyre–pankreastransplantasjon, pasientopplevelser, semistrukturert  intervju, 
Meleis overgangsteori	  
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Title and subtitle: 
Transition to everyday-life after kidney-pancreas transplantation (KPTX). 
How can nurses contribute in the transition from chronic illness to everyday-life after KPTX? 
Purpose: 
The purpose of the article is to present kidney-pancreas transplanted people’s own 
descriptions of the transition from diabetes and progressing kidney failure to everyday-life 
after KPTX. In the essay the results serve as a basis to discuss the follow-up program offered 
during the first year after a KPTX.  
Backgeound:  
A successful KPTX is the most effective treatment for diabetes patients with end-stage renal 
failure complication. Follow-up studies show increased self-reported quality of life after the 
transplantation, but very few studies looks specifically at transplanted peoples own 
descriptions of the health transition they have lived through. Their everyday-life post 
transplantation involves new challenges. Required immunosuppressive drugs can cause a 
variety of side effects and demand changes to lifestyle. In addition, the risk of organ failure of 
the transplanted organs is always an element of uncertainty. 
Method: 
Article: Six out of eight possible informants were recruited and interviewed when they came 
for the one-year follow-up after a KPTX. All informants were men. The study had an 
exploratory design, data collected by semi-structured interviews and analysed using stepwise, 
deductive inductive method. 
The essay: Meleis’ transition theory was used to elaborate on important aspects of the 
experiences the informants had, and nursing therapeutics specifically for ‘role 
supplementation’ is suggested. 
Results: 
Article: Informants described everyday-life experiencing more control, independence, 
motivation and mastery, as well as new uncertainties. 
The essay: Four nursing therapeutics were suggested; a) facilitating interaction, b) provide 
personalized education and counselling, c) help to cope with critical events, and d) facilitating 
social contact and role clarification.  
Conclusion: 
The result of the empirical investigation and the use of Meleis’ transition theory emphasises 
important aspects of everyday-life after a KPTX. This provides useful insights, and can help 
to improve follow-up after KPTX. However there is a need for more studies, e.g. looking at 
patient experiences of everyday-life, as well as pre-surgery and follow-up after a KPTX. 
Key words: Kidney-pancreas transplantation, patient experiences, semi-structured interview, 
Meleis transition theory. 
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SAMMENDRAG 
	  
Bakgrunn: En vellykket nyre–pankreastransplantasjon (NPTX) er den mest effektive 

behandlingen for diabetespasienter med kronisk nyresvikt som senkomplikasjon. Studier viser 

økt egenrapportert livskvalitet etter NPTX  men den nye hverdagen kan oppleves utfordrende 

grunnet bivirkninger av immundempende medikamenter og faren for organavstøtning. Få 

studier ser på hvordan nyre-pankreastransplanterte personer selv beskriver overgangen fra 

kronisk sykdom til hverdagen etter NPTX. 

Hensikt: Å undersøke hverdagslivet ett år etter en NPTX, basert på transplante personers 

egne beskrivelser.  

Metode: Studien har et kvalitativt, eksplorativt design med semistrukturert intervju som 

datasamlingsstrategi. Seks menn ble intervjuet i forbindelse med ettårskontrollen etter NPTX. 

Det empiriske materialet ble analysert ved stegvis deduktiv-induktiv metode.  

Hovedresultat: Informantene beskrev en hverdag med mer egenkontroll, selvstendighet, 

mestring og motivasjon. Hverdagen var likevel preget av nye usikkerhetsmomenter; de 

viktigste var frykten for avstøtning og bivirkninger av medikamenter.  

Konklusjon:  

Studien gir et innblikk i ulike tema som var viktige for informantene det første året etter 

transplantasjonen, og som bør tas hensyn til i oppfølgingen som gis etter en NPTX. Det er 

imidlertid viktig å gjøre flere studier av overgangen fra kronisk sykdom til hverdagen etter en 

NPTX, da denne studien er liten og kun har mannlige informanter.  

Nøkkelord: Nyre –pankreastransplantasjon, pasientopplevelser, semistrukturert  intervju 
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ABSTRACT 

Everyday life after a kidney-pancreas transplantation 
	  
Background: A successful kidney-pancreas transplantation (KPTX) is the most effective 

treatment for type I diabetics with end-stage renal disease as secondary complication. Follow-

up studies show increased self-reported quality of life after KPTX. The new everyday-life can 

still be challenging, related to side effects of immunosuppressive drugs and the risk of 

rejection of the transplanted organs. Few studies investigate how kidney-pancreas 

transplanted people describe the transition from chronic illness to life after KPTX. 

Objective: To investigate everyday-life after KPTX, based on transplanted peoples own 

descriptions.  

Method: The study has a qualitative exploratory design, with semi-structured interview as 

data collection strategy. Six men were included in the study as they attended one-year follow-

up after KPTX.  The data was analysed using stepwise-deductive inductive method. 

Result: The informants described more personal control, independence, mastery and 

motivation. Everyday life was still influenced by new uncertainties; the most important was 

the fear of rejection and side effects of medication. 

Conclusion:  

The study provides an insight into different themes that were important to the informants the 

first year after the transplantation. This should be taken into account in the follow-up given 

after KPTX. However, it is important to do several studies of the transition from chronic 

illness to life after KPTX, as this study is small and has only male informants. 

Key words: Kidney–pancreas transplantation, patient experiences, semi-structured interview 
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INTRODUKSJON 
 

En vellykket nyre – pankreastransplantasjon (NPTX) er den mest effektive behandlingen for 

diabetespasienter som utvikler kronisk nyresvikt som senkomplikasjon. Oslo 

Universitetssykehus, Rikshospitalet, har det eneste transplantasjonssenteret i Norge. Her har 

antallet NPTX har økt fra 55 transplantasjoner i perioden 2005-2009, til 83 fra 2010 til 2014 

(1). Oppfølgingsstudier etter NPTX viser at 87% er insulinfrie etter ett år og 78% etter fem år, 

samtidig har 95% et fungerende nyregraft etter ett år og 79% etter fem år (2). En 

transplantasjon kan stoppe utviklingen og til en viss grad reversere allerede oppståtte 

senkomplikasjoner av diabetes (2,3,4,5,6). De som har gjennomgått NPTX rapporterer også 

økt livskvalitet (3,4,5,7).  

 

I lys av Meleis’ overgangsteori representerer en NPTX en stor helsemessig overgang (8). 

Livet etter transplantasjonen medfører endringer i helsesituasjonen, i roller, forventninger og 

evner, noe som igjen krever at transplanterte personer må tilegne seg ny kunnskap, ferdigheter 

og nye mestringsstrategier (9). Alle som gjennomgår en NPTX må ta en rekke 

immundempende medikamenter så lenge de transplanterte organene er i kroppen. Disse 

medikamentene reduserer immunforsvaret og gir økt infeksjonsfare, samtidig kan de gi økt 

risiko for osteoporose, hjerte –karsykdommer og kreft, spesielt hudkreft (6). Det er 

avgjørende at transplanterte personer følger med på symptomer på infeksjoner, andre 

bivirkninger og avstøtning, som alltid vil være en kilde til usikkerhet. Samtidig stilles det nye 

krav til oppfølging av egen helse, for å redusere omfanget av langsiktige bivirkninger. Blant 

annet anbefales sunt kosthold, fysisk aktivitet, god hygiene, og varsom eksponering for sol 

(6).  

 

Den nye rollen som transplantert og frisk kan skape forventninger hos transplanterte personer 

selv og fra omgivelsene. Amerena og Wallece (10) viste at nyretransplanterte personer hadde 

motstridende opplevelser i tiden etter transplantasjonen. Samfunnet kunne se den 

transplanterte personen som frisk mens den som var transplantert selv følte seg fysisk sårbar, 

var redd for infeksjoner og avstøtninger. Hverdagen etter transplantasjonen ble beskrevet som 

en berg -og dalbane som ofte kunne svinge mellom helse og sykdom.  

 

Studiene som ser på livet etter en NPTX er hovedsakelig kvantitative studier av livskvalitet 
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(3,4,5,7,11). Bakgrunnen for denne studien er at vi vet lite om hva nyre-

pankreastransplanterte personer selv regner som viktige aspekter ved overgangen til et nytt 

hverdagsliv. Hensikten er å få økt innsikt i transplantertes egne beskrivelser av overgangen fra 

kronisk sykdom til hverdagen etter en NPTX. Dette kan gi viktig kunnskap, og kan være et 

nyttig bidrag til oppfølgingen som gis etter en NPTX. Følgende problemstilling er derfor 

formulert:  

Hvordan beskrives overgangen fra diabetes og kronisk nyresvikt til hverdagen det 

første året etter en nyre-pankreastransplantasjon? 

METODE 

Design  
Studien har et kvalitativt eksplorativt design (12). Informanter ble fortløpende rekruttert til 

studien i forbindelse med ettårskontrollen etter transplantasjonen. Data ble hentet inn i 

perioden oktober 2013 til april 2014, hvor seks av åtte mulige informanter ønsket å delta. 

Inklusjonskriteriene var at deltakeren hadde samtykkekompetanse, snakket norsk og at de 

hadde god funksjon i de transplanterte organene på intervjutidspunktet. Personer som hadde 

andre alvorlige medisinske tilstander ble ikke inkludert. Alle deltakerne var menn, de var fra 

ulike deler av Norge og alderen varierte fra 38 - 46 år. Informantene hadde hatt diabetes 

mellitus type I i 25–34 år før de gjennomgikk NPTX. Alle hadde nefropati som 

senkomplikasjon av diabetes, flertallet hadde i tillegg nevropatier og retinopati. Ingen gikk i 

dialyse før transplantasjonen.  

 

Datasamlingsstrategi 
Semi-strukturert intervju ble brukt for å hente inn beskrivelser av informantenes hverdagsliv 

slik de så det. Intervjuguiden fokuserte på følgende tema; overgangen fra kronisk sykdom til 

hverdagen etter transplantasjonen, sosiale relasjoner og oppfølging etter transplantasjonen. 

Hverdag som begrep ble ikke definert på forhånd, siden målet var å få frem informantenes 

subjektive beskrivelser av dagligliv. Temaene i intervjuguiden ble valgt på bakgrunn av 

kvantitative studier av egenrapportert livskvalitet etter NPTX, kvalitative studier av 

pasientopplevelser etter nyretransplantasjon og klinisk erfaring. Intervjuene varte i 45–80 

minutter, de ble lagret som lydopptak og transkribert fortløpende. 
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Dataanalyse 
Tjora (13) sin stegvise-deduktive induktive (SDI) metode ble brukt i analysen. Denne 

tekstnære metoden bruker informantens ord og uttrykk til å lage koder induktivt fra 

datamaterialet. Kodene ble deretter kategorisert i tid, før og etter transplantasjonen. 

Inndelingen gjorde at overgangene ble lettere å identifisere. Kategoriseringen med 

utgangspunkt i problemstillingen, gav grunnlag for hovedtema, og presenteres som resultater. 

Den deduktive delen av SDI-metoden innebærer å gå tilbake til de foregående trinnene i 

analysen for å verifisere kodene, kategoriene, hovedtemaene og resultatene (13). 

Etikk 
Nødvendig tillatelse fra Personvernombudet, forskningssjef og avdelingsledere ved 

transplantasjonskirurgisk og medisinsk poliklinikk ved Oslo Universitetssykehus, 

Rikshospitalet, ble innhentet. I samarbeid med medisinsk poliklinikk mottok mulige 

informanter skriftlig informasjon om studien, informantene ble spurt om deltakelse og 

informert samtykke ble hentet inn. Informasjon om studien ble også sendt ut i forbindelse 

med innkalling til ettårskontrollen.  

RESULTATER 
Studien hadde flere interessante funn, i artikkelen presenteres fire hovedfunn med 

utgangspunkt i overgangen fra kronisk sykdom til hverdagen som etter NPTX.  

Mer egenkontroll 
Den største forskjellen i informantenes hverdag som nyre-pankreastransplanterte var at 

blodsukkeret var stabilt, noe som ga større egenkontroll. Hverdagen før transplantasjonen 

krevde regelmessige målinger av glukosenivå og planlegging for å unngå hyperglykemi og 

hypoglykemi, med fare for bevissthetstap. Uforutsigbart blodsukker utgjorde en risiko og 

kunne skape angst og uro, særlig før natten. En informant sa; ”jeg var jo livredd for å legge 

meg, for jeg visste jo aldri om jeg våkna… Nå kan jeg legge meg og vite at jeg våkner i 

morra!”(inf.6). Flere informanter fortalte at de etter mange år med diabetes ikke orket 

planleggingen som var nødvendig i forbindelse med fysiske aktiviteter, en annen informant 

uttrykte det slik; ”Du gadd ikke å gå på tur for du visste du ble dårlig allikevel, du fikk føling. 

Så kutta jeg det ut, så slapp du å tenkte på det”(inf.2). Et stabilt blodsukker gav informantene 

større egenkontroll både i forhold til å velge aktiviteter og måltider etter eget ønske; ”jeg kan 
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jo gå tur i fire-fem timer uten å spise, det er jo en drøm”(inf.5).  

 

Nyresvikten forårsaket først og fremst tretthet og utmattelse, noe alle informantene var preget 

av i større eller mindre grad før transplantasjonen. Flere fortalte om en hverdag hvor de følte 

seg utslitt etter endt arbeid og hadde lite overskudd til å involvere seg i familielivet eller andre 

sosiale aktiviteter. ”Jeg har jo ikke skjønt hvor dårlig jeg har vært, jeg har jo slitt meg 

gjennom hverdagen”(inf.3). To av informantene fortalte at kombinasjonen av lite energi og 

gjentagende episoder med hypoglykemi gjorde det nødvendig med omskolering eller bytte av 

jobb. Flertallet av informantene følte at de hadde betydelig mer energi i hverdagen og på jobb 

ett år etter transplantasjonen, noe som også ga dem mer kontroll og handlingsfrihet i 

hverdagen. 

Større selvstendighet 
Informantene i studien fortalte hvordan de som diabetikere kunne føle seg som en byrde for 

familie, venner og kollegaer som måtte hjelpe til i følingssituasjoner. Det var ikke uvanlig å 

ha avtaler, slik som denne informanten beskrev; ”jeg hadde avtale med både jobben og 

mamma, hvis jeg ikke kom på jobb så måtte de først prøve å ringe meg og hvis de ikke fikk 

kontakt med meg så måtte de ringe mamma, også måtte hun komme hjem til meg og sitte 

barnevakt for sønnen sin på 36 år, det er ikke noe gøy”(inf.6). Flere fortalte hvordan et 

ustabilt blodsukker kunne gi ufrivillige humørsvingninger, noe som kunne gi dårlig 

samvittighet ovenfor andre i etterkant. En informant opplevde at han ikke kjente igjen seg 

selv ved hypoglykemi, fordi han ble sint, ødela ting og ble ”stygg i språket”(Inf.6). ”Jeg har 

hørt utdrag fra hva jeg har sagt og det er ikke til å kjenne igjen…det var ikke kult”(Inf.6). 

Et normalt blodsukker skapte større stabilitet i hverdagen både hos informantene selv og hos 

de pårørende. En annen informant beskriver det slik; ”Mor har mistet 10 kg på skuldrene… 

nå sover hun godt om natta” (Inf.2). Den nye hverdagen etter transplantasjonen innebar 

derfor både større selvstendighet og mindre dårlig samvittighet i forhold til tidligere 

omsorgspersoner.  

Økt mestring og motivasjon 
Flere informanter fortalte hvor utfordrende det var å følge opp egen helse på en 

tilfredsstillende måte som diabetikere. De fortalte om dårlig samvittighet for perioder hvor de 

ikke hadde fulgt opp blodsukkeret godt nok, og skyldfølelse i forhold til at de kunne gjort mer 

for å unngå senkomplikasjonene av diabetesen; ”helst så skulle du måle blodsukkeret og når 
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du ikke gjorde det så gikk du med konstant dårlig samvittighet” (Inf.1). ”jeg slipper å ha 

dårlig samvittighet hele tiden, for uansett hva du gjør så føler du at du har ikke gjort det bra 

nok”(Inf.3). Flere fortalte hvor utrygt det var å følge legens anbefaling om et lavt 

langtidsblodsukker, fordi faren for hypoglykemi ble mye større. Selv med kunnskapen om at 

hyperglykemi var skadelig for kroppen fortalte flere at de foretrakk å ha et høyt blodsukker, 

særlig før natten eller før en biltur; ”jeg hadde angst for å få føling, noe som resulterte i at jeg 

tok veldig lite insulin” (Inf.4). 

 

Å være transplantert gjorde det lettere å følge råd fra helsepersonell og ga større følelse av 

mestring. Informantene fortalte at de hadde ny motivasjon for å leve sunt og ta vare på seg 

selv i etterkant av transplantasjonen.  

Nye usikkerhetsmomenter 
Alle informantene hadde normale blodsukkerverdier etter transplantasjonen. Tre av seks 

informanter fortalte likevel om gjentakende episoder hvor de hadde hatt symptomer på 

unormale blodsukkersvingninger, selv om blodsukkeret lå innenfor referanseområdet. De 

beskrev symptomer på hypoglykemi, som skjelvinger, og ”en følelse i magen”(Inf.6). Eller 

symptomer på hyperglykemi som munntørrhet eller ”en spesiell følelse i kroppen”(Inf.4).  

Datamaterialet viste at det kunne være vanskelig å slutte å måle blodsukkeret etter 

transplantasjonen og noen opplevde at de målte oftere etter operasjonen enn før. De beskrev 

en opplevelse av positiv nysgjerrighet og samtidig redsel; ”etter 6-7 måneder sa legen at nå 

må du slutte, men det er spennende å følge med vet du, også er du nysgjerrig, også er du 

redd”(inf.5). ”Det føltes vanskelig å slippe kontrollen og bare stole på at blodsukkeret var 

fint”(inf.4). Ett år etter transplantasjonen var det fremdeles noen av informantene som målte 

blodsukkeret daglig, noen målte kun ved kontroller hos lege; ”Nå har jeg virkelig sluppet de 

tvangsdiabetestankene for de hadde jeg jo lenge etterpå, jeg trodde jo ikke noe på dette her i 

det hele tatt så jeg målte jo mye mer blodsukker etter transplantasjonen enn før”(inf.6). 

Et vesentlig usikkerhetsmoment for informantene var uvissheten om hvor lenge organene 

ville vare, noe de mestret på ulike måter. Noen fokuserte mest på nåtid og var opptatt av å ta 

ting som det kom, andre hadde stor tillit til den medisinske utviklingen. Enkelte beskrev 

bekymring og syntes blant annet det var vanskelig å skulle søke ny jobb, i frykt for å være en 

usikker arbeidstaker i fremtiden. En informant forteller at han har gått fra å ha konstant dårlig 
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samvittighet for ikke å følge opp blodsukkeret godt nok, til en følelse av usikkerhet og 

bekymring i forhold til organenes levetid; ”det gir rom for usikkerhet sånn at du kanskje ikke 

tør å være for glad”(inf.1). Enkelte fortalte at det kunne være vanskelig å snakke om disse 

usikkerhetsmomenter. De ønsket å skåne familiene sine fra bekymringer, samtidig som de 

ville leve opp til forventningen om at de nå var blitt friske; ”jeg prøver på en måte å unngå å 

si ting som kan gjøre henne (kona) redd”(inf.3). 

 

Bivirkninger av de immundempende medikamentene utgjorde også et usikkerhetsmoment, 

særlig fordi helsetilstanden kunne være svingende. Fem av seks informanter hadde hatt 

perioder med diaré og/eller obstipasjon. Enkelte fortalte om dårlig matlyst, sultfølelse, 

skjelvinger, utslett, tynn og tørr hud, lengre sårtilheling, svettetokter og redusert sexlyst. Flere 

hadde hatt ulike infeksjoner som urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner, sårinfeksjoner, samt 

cytomegalovirus (CMV). For enkelte hadde dette medført kortere eller lengre sykehusopphold 

og sykemelding fra arbeid. Samtlige av informantene fortalte at de ikke hadde oppfattet seg 

selv som syke før transplantasjonen. Diabetes hadde vært del av deres normaltilstand, og 

nyresvikten kom så snikende at det var vanskelig å være bevisst på endringene i 

helsetilstanden. Lavt immunforsvar og opplevelsen av langvarige infeksjoner representerte en 

ny måte å være syk på, og noen av informantene beskrev dette som uventet og slitsomt. For 

informantene som var plaget av hyppige følingsepisoder før transplantasjonen, ble hverdagen 

beskrevet som tryggere og bedre til tross for disse nye usikkerhetsmomentene.  

DISKUSJON 
Fire sentrale temaer ble identifisert ut fra intervjuene; egenkontroll, selvstendighet, økt 

mestring og motivasjon, samt nye usikkerhetsmomenter. 

Hverdagen ble hovedsakelig beskrevet som positiv ett år etter transplantasjonen. Likevel 

fortalte informantene om et skifte fra en tilstand av usikkerhet som diabetiker, til en ny 

tilstand av usikkerhet etter transplantasjonen. Frykten for avstøtning var det 

usikkerhetsmomentet som fikk størst oppmerksomhet. En organavstøtning vil kunne gi 

forhøyet blodsukker, smerter i buken hvor organene ligger, feber, influensafølelse, økt vekt og 

redusert urinproduksjon (6). Feber og influensafølelse kan imidlertid også være tegn på en 

infeksjon. Symptomene på en avstøtning kan derfor være vanskelig å skille fra andre og 

mindre alvorlige symptomer. Informantene fortalte om fornemmelsen av lavt eller høyt 
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blodsukker, selv om glukosenivået viste normale verdier. Dette kunne være med på å 

forsterke frykten, og opprettholde behovet for å måle blodsukkeret ofte. Det er rapportert 

svært lite forskning i forhold til opplevelsen av unormale blodsukkersvingninger i etterkant av 

en NPTX. Redmon et al (14) viser imidlertid at fornemmelsen av hypoglykemi kan 

forekomme hos 30 – 50% av pankreastransplanterte personer, selv om blodsukkeret er 

innenfor referanseverdiene. Hvis dette er tilfellet bør det være del av informasjonen som gis 

etter en NPTX. Det kan være vanskelig å vurdere og tolke ulike symptomer selv, og 

transplanterte personer må derfor ha tett kontakte med helsevesenet i etterkant av 

transplantasjonen. Både Urstad (15) og Kamran (16) viste at nyretransplanterte personer var 

usikre på hvordan de skulle tolke og vurdere ulike symptomer. Fem av seks informanter 

hadde hatt ulike bivirkninger av de immundempende medikamentene, og flere opplevde 

langvarige infeksjoner. Denne svingningen mellom helse og sykdom kan påvirke følelsen av 

egenkontroll, selvstendighet, mestring og motivasjon. Det kan oppleves utfordrende og 

paradoksalt at tilværelsen som transplantert og frisk likevel innebærer lengre perioder med 

svekket helse (10).  

 

Ved sykdom, på grunn av infeksjoner eller andre bivirkninger av medikamenter, kan 

pårørende i perioder måtte gå tilbake i rollen som omsorgspersoner. Enkelte informanter 

fortalte at det kunne være utfordrende å dele bekymringer rundt bivirkninger eller andre 

symptomer etter transplantasjonen. Dette samsvarer både med Nickles (17) og Amerena og 

Wallece (10) studie av nyretransplanterte personer. Den nye, uavhengige rollen som 

transplantert og frisk kan skape forventninger som kan bli utfordret hvis helsetilstanden er 

svingende. Dette kan gjøre at transplanterte personer ikke deler bekymringer rundt avstøtning, 

infeksjoner og bivirkninger av medisiner med andre, eller at bekymringene ikke blir tatt på 

alvor.  

 

De nye usikkerhetsmomentene i etterkant av en NPTX stiller krav til oppfølging både i form 

av god informasjon og i form av psykososial støtte. Meleis er opptatt av å forstå hvordan 

mennesker opplever overganger, hva som karakteriseres av ulike overganger og hvilke 

faktorer som påvirker opplevelsen av overgang (8,9). Ved å kartlegge disse faktorene kan 

sykepleieren være en viktig støttespiller for nyre-pankreastransplanterte personer i den store 

helsemessige overgangen de gjennomgår. Meleis omtaler ”role supplementation”, oversatt 

med rollestøtte, som innebærer at sykepleieren setter seg inn i pasientens opplevelse av 

overgang og bidrar med erfaring og informasjon (18,19). På denne måten kan transplanterte 
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personer gradvis mestre sin nye rolle, selv om hverdagen preges av usikkerhet (18,19). 

Rollestøtte kan blant annet dreie seg om å gjøre transplanterte personer selvstendige i forhold 

til å vurdere når helsepersonell bør kontaktes. Det må være en balansegang mellom å gi 

positiv tilbakemelding når den som er transplantert tar kontakt, samtidig med å styrke 

kompetansen slik at den som har blitt transplantert kan stole på egne vurderinger.  

 

Datamaterialet viser at helsetilstanden før transplantasjonen kunne ha betydning for hvordan 

hverdagen ble opplevd i etterkant. For de informantene som hadde en vanskelig regulerbar 

diabetes kunne transplantasjonen føles svært meningsfull på tross av komplikasjoner og 

bivirkninger av medikamenter. Kostnadene kunne derimot føles større enn gevinsten hvis 

komplikasjoner, bivirkninger av medikamenter og en lang rekonvalesenstid resulterte i en 

tilstand som var relativt lik som før transplantasjonen. 

Studiens begrensninger 
Tematikken i studien er sammensatt og mangfoldig, og intervjuguiden kunne hatt færre tema 

for å gå mer i dybden. Temaet er imidlertid lite utforsket, det var derfor nødvendig å hente inn 

data som kunne fange opp mange sider ved hverdagen. Utvalget på seks mannlige informanter 

er naturlig nok lite, slik at det vanskelig å generalisere resultatene til alle som har gjennomgått 

en NPTX. Enkelte studier viser at kvinner rapporterer lavere livskvalitet etter en NPTX enn 

menn (5,7). Dette understreker blant annet viktigheten av å gjøre flere studier blant nyre-

pankreastransplanterte kvinner. Informantene var ikke i dialyse og det er grunn til å anta at 

overgangen oppleves ulikt for personer som har gått i dialyse før transplantasjonen. Funn i 

studien peker likevel i retning av viktige aspekter ved overgangen til et nytt hverdagsliv.  

 

Intervjuene ble gjennomført av artikkelforfatteren som også er sykepleier ved 

transplantasjonskirurgisk avdeling. I perioden hvor informantene var innlagt for 

transplantasjon, hadde artikkelforfatter permisjon. 

KONKLUSJON 
Funn i studien viste at de nyre-pankreastransplanterte informantene opplevde en hverdag med 

mer egenkontroll, selvstendighet, økt mestring og motivasjon, samt nye usikkerhetsmomenter, 

ett år etter transplantasjonen. Fraværet av diabetes, som betød at informantene slapp 

planlegging og stadige hensyn for å unngå hypoglykemi, ble beskrevet som den viktigste 

forskjellen i den nye hverdagen. Dette gjorde dem mer selvstendige og uavhengige fra 
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tidligere omsorgspersoner. Informantene fortalte om større mulighet til å velge aktiviteter og 

måltider etter eget ønske, og de slapp videre dårlig samvittighet for ikke å følge opp 

diabetesen godt nok. Å bli frisk fra nyresvikten gav først og fremst mer energi. De nye 

usikkerhetsmomentene i hverdagen var i stor grad fokusert på bivirkninger av 

immundempende medikamenter og frykten for avstøtning. Sykepleieren har et viktig ansvar i 

forhold til å se behovene den enkelte har i etterkant av en NPTX. Tiden etter 

transplantasjonen kan oppleves svært ulikt avhengig av helsetilstanden før transplantasjonen 

og i hvilken grad den som er transplantert plages av bivirkninger eller bekymringer rundt de 

nye usikkerhetsmomentene. Sykepleieren kan representere en viktig rollestøtte for den enkelte 

og kan bidra med informasjon og erfaringer, for å ivareta opplevelsen av egenkontroll, 

selvstendighet, mestring og motivasjon i etterkant av transplantasjonen.  
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Vedlegg 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

”Hverdagslivet etter en nyre – pankreastransplantasjon” 

Informasjon før intervjuet: 

1. Takke for deltagelse i studien. 

2. Presentere hvem jeg er og hensikt med studien 

Jeg er masterstudent i sykepleievitenskap på universitetet i Oslo, og holder nå på med en 

studie hvor jeg ønsker å lære mer om hverdagen din som transplantert. Utgangspunktet for 

denne studien er min erfaring som sykepleier på transplantasjonskirurgen hvor jeg møter de 

som skal få, og de som har fått nyre og bukspyttkjertel. Jeg har lært en del om hvordan nyre- 

og bukspyttkjerteltransplanterte pasienter har det når de er på sykehuset, men jeg vet svært 

lite om hvordan det oppleves å komme tilbake til hverdagslivet etter transplantasjonen. Jeg 

håper derfor at jeg kan lære mer om hvordan hverdagen er for deg og for andre som er 

transplanterte med nyre og bukspyttkjertel. Fokuset i intervjuet er på hverdagen din i dag, og 

på året som har gått. Jeg vil også spørre litt om hvordan transplantasjonen kan ha endret 

hverdagen for andre mennesker rundt deg. Mot slutten av intervjuet vil jeg stille noen 

spørsmål om den oppfølgingen du har fått etter transplantasjonen og hva sykepleiere kan bli 

mer oppmerksomme på i forhold til de som blir transplantert. 

3. Informasjon om intervjuet 

Det finnes ikke riktige eller gale svar på spørsmålene, og du velger selv hvor mye du ønsker å 

fortelle. Intervjuet tas opp på lydbånd for å hindre forsinkelser med notater, og all informasjon 

fra intervjuet skal avpersonifiseres under transkribering. Vi kan avslutte eller avbryte 

intervjuet om du blir for sliten, eller ikke ønsker å delta videre. 

Tema I: Hverdagslivet (Erfaringer; Hvordan er hverdagslivet etter operasjonen).  

• Hvordan har du det nå, ett år etter transplantasjonen? 

o (Fortell om en helt vanlig dag, hvordan ser den ut?) 

o Hvordan er det å være transplantert? 

o Hvordan oppleves det å ikke ha diabetes eller nyresvikt lenger? 

o Er du i jobb? Hvis ja, når begynte du? 

o Har du bivirkninger av medisinene? 
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o Føler du at du har blitt frisk? 

• Hvordan er dagen din annerledes nå, i forhold til før transplantasjonen? 

o Var du i dialyse før? 

o Hvordan preget diabetesen og nyresvikten hverdagen din tidligere? 

• Hvordan opplevde du transplantasjonen/operasjonen?  

o Synes du forløpet påvirker deg i dag? 

• Hadde du noen forventninger til hverdagen din etter operasjonen?  

• Har du andre forventninger til deg selv nå, i forhold til før operasjonen? 

• Er det noen ting som er mer utfordrende nå, er det noen endringer du opplever som 

vanskelige?  

• Har noe vært uventet i tiden etter transplantasjonen? 

• Hvordan ser du på fremtiden? 

Tema II: De andre rundt deg: 

• Hvem er de nærmeste personene rundt deg? 

• Hvordan tror du de opplevde transplantasjonen? 

• Hvordan tror du de opplever hverdagen med deg i dag? 

• Har ditt forhold til dine nærmeste endret seg? 

• Føler du at forventningene til deg har endret seg? I tilfellet, hvordan oppleves det? 

Tema III: Oppfølging etter transplantasjonen  

• Hvordan har du opplevd oppfølgingen etter transplantasjonen? 

• Har det vært noe du har savnet? 

o Oppfølging av annet helsepersonell? 

o Muligheten til å møte andre transplanterte? 

• Hvor ofte er du i kontakt med lege nå i forhold til før operasjonen? 

• Er det noe du skulle ønske at sykepleierne og legene hadde forberedt deg bedre på da 

du var på sykehuset? 

• Tror du det hadde gjort en forskjell hvis du på forhånd hadde visst noe om hvordan 

hverdagslivet kan være etter operasjonen? 

• I den informasjonen som du fikk på sykehuset, var det noe du savnet? 

• Hvilken informasjon har du behov for i dag? 

• Hvilke råd vil du gi til andre som skal transplanteres? 
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• Har du møtt andre som har gjennomgått en nyre-pankreastransplantasjon etter 

operasjonen? Hadde det vært nyttig å møte andre som hadde gjennomgått en nyre-

pankreastransplantasjon i etterkant av transplantasjonen? 

Tema IV: Avslutning  

• Er det andre ting som du ikke har fått mulighet til å snakke om, som du ønsker å si noe 

om? 

Etter intervjuet: - debriefing 

• Har informanten tanker eller spørsmål? 

• Minne informanten om muligheten til å ta kontakt på telefon i etterkant av intervjuet, 

hvis spørsmål skulle dukke opp. 

• Informanten får tilbud om å lese gjennom artikkelen når masteroppgaven er sensurert. 

• Informasjon om at lydbåndene blir slettet når mastergradsoppgaven er ferdig 

sensurert. 
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Vedlegg 2: Informasjonsbrev til pasienten, vedlegg til innkalling 

Hverdagslivet ett år etter en nyre -bukspyttkjerteltransplantasjon 
Til deg som har transplantert nyre og bukspyttkjertel.  

Når du kommer til ettårskontroll ved Rikshospitalet vil du bli spurt om å delta i en studie, der 

hensikten er å øke kunnskapen om hverdagen ett år etter en nyre – 

bukstyttkjerteltransplantasjon. Du er en av de som kan uttale deg om det, og Oslo 

Universitetssykehus har gitt anledning til å spørre deg om å bidra til studien. Studien er del av 

en mastergradsoppgave i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og 

samfunn, avdeling for sykepleievitenskap, ved sykepleier og mastergradsstudent Kari Gire 

Dahl. Jeg er også sykepleier ved transplantasjonskirurgen, men var i permisjon i perioden du 

var på Rikshospitalet. Du har derfor ikke møtt meg som sykepleier i forbindelse med 

operasjonen. Erfaringer som sykepleier i møte med transplanterte pasienter er en viktig 

motivasjon for denne studien.  

Hva innebærer studien? 
Målet med studien er å få mer kunnskap om hvordan transplanterte personer har det i 

hverdagen, slik at vi kan utvikle informasjons- og undervisningstilbudet for de som er 

transplanterte, og kanskje kunne forberede de som gjennomgår transplantasjon på hverdagen 

når de kommer hjem fra Rikshospitalet.  

 

Det er frivillig å delta i studien. Hvis du ønsker å være med vil jeg stille deg noen spørsmål 

om hverdagslivet ditt nå, eksempelvis; hvordan ser en vanlig dag ut for deg? Hvordan er 

hverdagen din i forhold til hva du hadde forventet deg før transplantasjonen? Hva tenker du er 

viktig at helsepersonell formidler til en som nettopp er blitt transplantert? Du bestemmer selv 

hvor mye du vil fortelle, og du trenger ikke å snakke om ting du synes er ubehagelig.   

 

Jeg ønsker å intervjue deg når du er på Rikshospitalet for den avtalte ettårskontroll. I 

forbindelse med kontrollen vil jeg møte deg på poliklinikken og intervjuet vil skje der.  
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Mulige fordeler og ulemper 
Det er ingen risiko forbundet med å delta i studien. Det kan oppleves anstrengende å dele 

erfaringer om et så stort tema men du bestemmer selv hvor mye du vil fortelle om tiden etter 

transplantasjonen.  

Hva skjer med informasjonen om deg? 
Dersom du kan blir med i studien, er det bare de opplysninger du selv gir under intervjuet som 

inngår i studien. Navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger vil ikke være del av 

datamaterialet. Intervjuet tas opp på bånd for at det ikke skal oppstå avbrudd på grunn av 

notater underveis og for å lette det videre arbeide med materialet. Intervjuet vil ta fra 45-90 

minutter. Lydbåndene vil oppbevares i et låst skap, og slettes når mastergradsoppgaven er 

ferdig sensurert, planlagt til høsten 2015. Informasjonen vil brukes i mastergradsoppgaven, og 

i presentasjoner fra denne studien. Funnene vil også bidra til å utvikle informasjonsopplegget 

i forbindelse med transplantasjon. Resultatene skal publisere på en slik måte at de ikke direkte 

kan tilbakeføres til deg. Jeg planlegger å skrive en artikkel, og du kan få tilsendt denne om du 

henvender deg til meg eller oppgir kontaktinformasjon når du kommer til ettårskontrollen.  

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du kan delta, undertegner du en samtykkeerklæringen 

når du kommer til Rikshospitalet. Om du sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt 

samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du ikke har anledning til å delta 

i studien vil det ikke ha konsekvenser for videre behandling ved Oslo Universitetssykehus 

eller andre kontakter i helsevesenet.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Kari Gire Dahl 

 

 

 

 

 



	   20	  

Vedlegg 3: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Hverdagslivet etter en nyre -pankreastransplantasjon” 

Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål om å delta i en studie der hensikten er å øke kunnskapen om hverdagen 

ett år etter en nyre – pankreastransplantasjon. Du er en av de som kan uttale deg om det, og 

Oslo Universitetssykehus har gitt anledning til å spørre deg om å bidra til studien. Studien er 

del av en mastergradsoppgave i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse 

og samfunn, avdeling for sykepleievitenskap, ved sykepleier og mastergradsstudent Kari Gire 

Dahl. Jeg er også sykepleier ved transplantasjonskirurgen, men var i permisjon i perioden du 

var på Rikshospitalet. Erfaringer som sykepleier i møte med transplanterte pasienter er en 

viktig motivasjon for denne studien.  

Hva innebærer studien? 
Målet med studien er å få mer kunnskap om hvordan transplanterte personer har det i 

hverdagen, slik at vi kan utvikle informasjons- og undervisningstilbudet for å forberede de 

som gjennomgår transplantasjon på hverdagen etter transplantasjonen. Det er frivillig å delta i 

studien. Hvis du ønsker å være med vil jeg stille deg noen åpne spørsmål som dreier seg om 

erfaringene etter operasjonen og hverdagslivet ditt nå. Du får muligheten til å snakke om det 

du selv synes er viktig. Du bestemmer hvor mye du vil fortelle, og du trenger ikke å snakke 

om ting du synes er ubehagelig.   

 

Jeg ønsker å intervjue deg når du er på Rikshospitalet for den avtalte ettårskontroll. I 

forbindelse med kontrollen vil jeg møte deg på poliklinikken og intervjuet vil skje der.  

Mulige fordeler og ulemper 
Det er ingen risiko forbundet med å delta i studien. Det kan oppleves anstrengende å dele 

erfaringer om et så stort tema men du bestemmer selv hvor mye du vil fortelle om tiden etter 

transplantasjonen.  
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Hva skjer med informasjonen om deg? 
Dersom du kan blir med i studien, er det bare de opplysninger du selv gir under intervjuet som 

inngår i studien. Navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger vil ikke være del av 

datamaterialet. Intervjuet tas opp på bånd for at det ikke skal oppstå avbrudd på grunn av 

notater underveis og for å lette det videre arbeide med materialet. Intervjuet vil ta fra 45-90 

minutter. Lydbåndene vil oppbevares i et låst skap, og slettes når mastergradsoppgaven er 

ferdig sensurert, planlagt til høsten 2015. Informasjonen vil brukes i mastergradsoppgaven, og 

i presentasjoner fra denne studien. Funnene vil også bidra til å utvikle informasjonsopplegget 

i forbindelse med transplantasjon. Resultatene skal publisere på en slik måte at de ikke direkte 

kan tilbakeføres til deg. Jeg planlegger å skrive en artikkel, og du kan få tilsendt denne om du 

henvender deg til meg eller oppgir kontaktinformasjonen nedenfor.  

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du kan delta, undertegner du samtykkeerklæringen på 

neste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det 

påvirker din øvrige behandling. Dersom du ikke har anledning til å delta i studien vil det ikke 

ha konsekvenser for videre behandling ved Oslo Universitetssykehus eller andre kontakter i 

helsevesenet.  

 

Dersom du har spørsmål til studien, kan du kontakte Kari Gire Dahl per telefon 93412237 

eller epost: karigd@ulrik.uio.no. Veileder på mastergradsoppgaven er professor Anne Moen, 

Institutt for helse og samfunn, avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun 

kan kontaktes pr. mail: anne.moen@medisin.uio.no eller telefon: 90971904. 
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Samtykke til deltakelse i studien 
 

Jeg er villig til å delta i studien  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato)  

 

Eventuell kontaktinformasjon (telefon og adresse)  

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert, rolle i studien, dato) 
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Vedlegg 4: Personvernombudets tilrådning 

 
   Oslo universitetssykehus HF 

 Postadresse: 

Trondheimsveien 235 

0514 Oslo 

 

Sentralbord: 

02770 

 

Org.nr: 

NO 993 467 049 MVA   

 

www.oslo-universitetssykehus.no  

 

PERSONVERNOMBUDETS 

TILRÅDING 

 
Til: Kari Dahl 

Kopi:  

Fra: Personvernombudet ved Oslo 

universitetssykehus 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: Stein Vetland 

Dato: 25. september 2013 

Offentlighet: Ikke unntatt offentlighet  

Sak: Personvernombudets tilråding til innsamling 

og databehandling av personopplysninger 
Saksnummer/ 

ePhortenummer: 
2013/13659  

Personvernombudets tilråding til innsamling og behandling av 

personopplysninger for prosjektet ”Hverdagslivet etter en nyre-

pankreastransplantasjon” 

 

Viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger / 

helseopplysninger. Det følgende er personvernombudets tilråding av prosjektet.  

 

Med hjemmel i Personopplysningsforskriftens § 7-12 jf. Helseregisterlovens § 

36 har Datatilsynet, ved oppnevning av personvernombud ved Oslo 
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Universitetssykehus (OUS), fritatt sykehuset fra meldeplikten til 

Datatilsynet. Behandling og utlevering av person-/helseopplysninger meldes 

derfor til sykehusets personvernombud.  

 

Databehandlingen tilfredsstiller forutsetningene for melding gitt i 

personopplysnings-forskriften § 7-27 og er derfor unntatt konsesjon.  

 

Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres under forutsetning av 

følgende: 

 

1. Databehandlingsansvarlig er Oslo universitetssykehus HF ved adm. dir. 

2. Behandling av personopplysningene / helseopplysninger i prosjektet 

skjer i samsvar med og innenfor det formål som er oppgitt i meldingen. 

3. Data lagres som oppgitt i meldingen. Annen lagringsform forutsetter 

gjennomføring av en risikovurdering som må godkjennes av 

Personvernombudet. 

4. Vedlagte samtykke benyttes, inklusive markerte tillegg og endringer 

foretatt av personvernombudet. Eventuelle fremtidige endringer som 

berører formålet, utvalget inkluderte eller databehandlingen må forevises 

personvernombudet før de tas i bruk. 

5. Kryssliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger 

lagres som angitt i meldingen og oppbevares separat på prosjektleders 

avlåste kontor. 

6. Dersom formålet eller databehandlingen endres må personvernombudet 

informeres om dette. 

7. Data slettes eller anonymiseres ved prosjektslutt senest 31.12.2015 ved 

at krysslisten slettes og eventuelle andre identifikasjonsmuligheter i 

databasen fjernes. Når formålet med registeret er oppfylt sendes melding 

om bekreftet sletting til personvernombudet. 

 

 

Prosjektet er registrert i sykehusets offentlig tilgjengelig database over 

forsknings- og kvalitetsstudier. 
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Lykke til med prosjektet! 

 

 

Med vennlig hilsen  

for Personvernombudet 

 

 

 

 

Stein Vetland 

Oslo universitetssykehus HF  

Stab pasientsikkerhet og kvalitet 

Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet 

 

Epost:  personvern@oslo-universitetssykehus.no  

Web: www.oslo-universitetssykehus.no/personvern  
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Vedlegg 5: Forfatterveiledning 
Innsending av artikler til Sykepleien Forskning skjer fom 14.03.2014 på internett i 

manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Forfattere oppretter en konto og laster du opp 

artikkelen med vedlegg, følgebrev og erklæring om interessekonflikter.  

Om Sykepleien Forskning 

Tidsskriftet Sykepleien Forskning er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som blir utgitt 

fire ganger i året. Vi ønsker å være den foretrukne kanal for å formidle sykepleieforskning i 

Norge. Sykepleien Forskning har som mål å være relevant, interessant, praksisnært og bredt. 

Vi vil også bidra til at helsepersonell leser forskning og bruker forskningsresultater i teori og i 

praksis. 

Sykepleien Forskning har et stort opplag (over 100.000 eksemplarer). Vi er foreløpig 

indeksert i EBSCO-Cinahl, Nordart og SveMed+ men arbeider med å bli indeksert i flere 

internasjonale databaser. Forskningsartiklene vi publiserer er fritt tilgjengelig for alle via 

internett. Som regel inviterer Sykepleien Forskning en fagperson til å kommentere 

originalartiklene, og kommentaren publiseres sammen med artikkelen. Forfattere som 

publiserer hos oss beholder copyright til teksten og kan lenke publikasjonen til våre nettsider 

for eksempel fra den institusjonen de er ansatt i. Forfattere kan ikke sende samme 

artikkelmanuskripter til flere/andre vitenskapelige tidsskrifter til bedømming på samme tid. 

Artikkelmanuskriptet skal ikke ha vært publisert i et annet vitenskapelig tidsskrift. 

Generelt 

Artikkelmanuskript med alle vedlegg sendes elektronisk i Microsoft World-programmets doc-

form. 

All tekst skrives med Times New Roman teksttype, bokstavstørrelse 12. 

Overskriftene markeres med tykkere bokstaver. 

Linjeavstand skal være 1,5 cm. 

Høyre marginal skal ikke jevnes ut. 

Fotnoter skal ikke brukes. 

Figurer og tabeller fremstilles på separate sider. 

Bruk av fremmedord er begrenset. Fremmedord skal forklares og forkortelser forklares første 

gang de forekommer i teksten. 

Artikkelmanuskriptets tittel bør være kort, klar, informativ og lett forståelig. Unngå bruk av 

undertittel. 

Forfatteren (forfatterne) har selvstendig ansvar for all språkvasking. 
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Antall ord er maksimalt 3000 (utenom sammendrag, figurer, tabeller og referanser). 

  

INNHOLD I MANUSKRIPTET SOM SENDES INN: 

På nettsiden har vi beskrevet forventninger til struktur og innhold i de ulike delene av 

vitenskapelige artikler som vi publiserer under overskriften Skrivetips. Artiklene struktureres 

etter IMRAD-prinsippet. For ytterligere veiledning anbefaler vi ”best praksis” sjekklister for 

publisering av helsefaglig forskning: 

STOBE (ulike kvantitative studier) 

COREQ (kvalitative studier – intervjuer og fokusgrupper) 

CONSORT (randomiserte studier) 

COSMIN (utvikling av måleinstrumenter) 

TREND (ikke-randomiserte forsøk) 

PRISMA (SF) og Reinar og Jamtvedt 2010 (kunnskapsoppsummeringer) 

QUADAS 2 (diagnose) 

  

Hovedmanuskriptet (main document) som lastes opp i ScholaOne skal ha følgende innhold:  

1. Tittelside: 

Tittel på manuskriptet (maksimalt 90 tegn inkludert mellomrom. 

Forfatterens(forfatternes) navn, stilling og arbeidssted. 

Hvis det er flere forfattere for ett artikkelmanuskript presenteres i tillegg kontaktpersonens: 

For- og etternavn. 

Postadresse. 

Elektronisk postadresse. 

Telefonnummer. 

I tillegg skal det fremstilles: 

Antall tegn inkludert ordmellomrom (ikke medregnet tittel, sammendrag eller referanser). 

Antall figurer og tabeller. 

  

2. Sammendrag 

Et norsk og et engelsk sammendrag fremstilles på hver sin side. 

Sammendraget skal oppsummere det aller viktigste i artikkelmanuskriptet og struktures etter 

følgende overskrifter: bakgrunn, hensikt, metode, hovedresultat og konklusjon. 

Lengde: maksimalt ha 1500 tegn inkludert mellomrom. Neders på siden oppgir du 3–5 

nøkkelord fra listen du kan velge fra. Velg minst ett som angir anvendt forskningsdesign. 
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Det engelske sammendrag (abstract) fremstilles på egen side. 

Artikkelmanuskriptets engelskspråklige tittel fremstilles øverst på siden (maksimalt 90 tegn). 

Det engelske sammendraget skal være en direkteoversetting av det norske sammendraget. 

Lengde: maksimalt 1500 tegn inkludert mellomrom. Nederst på siden oppgir du 3–5 engelske 

nøkkelord (key words). 

  

Tekstsider 

Generelle regler for vitenskapelig tekstproduksjon etterstreves og disposisjonen beror på 

artikkelmanuskriptets karakteristika. 

Overskriftene i den fortløpende teksten skal være korte og tydelige og markeres med tykke 

bokstaver. 

Tidsskriftet tilstreber at språket i artiklene har aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging: 

Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen – 

sykepleieren deler ut…) 

Eksempel på passiv setning: Medisinene blir utdelt av sykepleier. (Subjektet deler ikke ut – 

medisinene blir utdelt…) 

  

Oppbygging av selve artikkelen 

Til artikkelmanuskripter som baseres i empiriske studier anbefales følgende struktur: 

Introduksjon til emnet/tematikken, som avsluttes med: «Hensikten med studien er å …». 

Hensikt med studien og problemstilling(er). 

Metodedel (forskningsdesign og metoder samt datainnsamlingsmetode, gjennomføring 

(inkludert hvilken tidsperiode og år data ble samlet inn), bearbeiding og analyse av data, 

godkjenning av REK evt. Personvernombudet og andre relevante instanser). 

Resultater. Her beskrives resultatene som besvarer studiens problemstilling i en logisk 

rekkefølge og uten diskusjon. Resultater som fremstilles i tabeller skal ikke gjentas i 

teksten. Hver tabell/figur skal ha en henvisning i teksten som viser til tabellen/figuren. Vi 

anbefaler at forfattere som bruker kvantitativ metode får studien vurdert av statistiker før den 

sendes inn. 

Diskusjon (validitetsdiskusjon skal inkluderes i den generelle diskusjonen over studiens 

resultat). Studiens resultater drøftes i relasjon til problemstillingen og annen internasjonal 

relevant forskning. Studiens begrensinger/svakheter angis hvilke konsekvenser disse har for 

tolkning av funnene. 

Konklusjon Implikasjoner for sykepleiepraksis, videre forskning og eventuelt teoriutvikling. 
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Konklusjonen må fullt ut underbygges av funnene som er gjort. 

  

Figurer og tabeller 

Kun en tabell eller figur pr. siden. Disse kan lastes opp som endel av hoveddokumentet (på 

egne sider etter referansene) eller som egne dokumenter. Figurer og tabeller skal være 

selvforklarende og så enkle å forstå som mulig. 

Hver figur og tabell nummereres i den rekkefølgen som de forekommer i teksten. 

Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen. 

Figurer og tabeller bør tåle forminsking i forbindelse med redaksjonell trykkingsarbeid. 

Flytdiagrammer i artikler som bruker flytdiagrammer bør disse følge malen utarbeidet av 

CONSORT-gruppen 

 

Referanser 

Angis etter Vancouver-systemet. Det vil si at referansene gis fortløpende nummer i parentes i 

teksten og føres fortløpende i litteraturhenvisningen. 

For tidsskrift som har løpende sidenummerering gjennom hele året skal årgang men ikke 

utgave oppgis. Ved innsendingen lenker manuskripthåndteringsprogrammet referanselisten til 

andre databaser. Dette forutsetter at forfatterne oppgir referansene korrekt. Dette er spesielt 

viktig for referanser til artikler på engelsk.  

Eksempel: 

1. de Witt L, Ploeg J. Critical appraisal of rigour in interpretive phenomenological nursing 

research. J Adv Nurs 2006;55:215–29. 

2. Fraser DM, Cooper MA. Myles Textbook for Midwives. Churchill Livingstone, London. 

2003. 

3.Dahl K, Heggdal K, Standal S. Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen NJ, Nortvedt F, 

Skaug E-A. (red). Grunnleggende Sykepleie. Gyldendal Akademisk, Oslo. 2005. 

4. Foucault M. Truth and power. I: Gordon C. (red). Power/Knowledge: Michel Foucault. 

Pantheon Books, New York.1980 (s 78 – 101). 

5. Sosialdepartementet. Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 7/2003. 2003. 

6. Lovdata. Lov om helsepersonell. 2 juli 1999; nr. 4. [Helsepersonelloven]. Tilgjengelig fra: 

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html. (Nedlastet 15.11.2007). 

7. Karterud D. Den etiske akten. Den caritative etikken når pasientens fordringer er av 

eksistensiell art. (Doktoravhandling). Åbo Akademis Förlag, Åbo. 2006. 
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Innsending av manuskript 

Artikkelen lastes opp i Sykepleien Forsknings manuskripthåndteringssystem på få følgende 

adresse: 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning   

Følgebrev til redaktør 

Følgebrevet kan inneholde opplysninger som kan ha betydning for eventuell publisering. 

I tillegg må forfatterne oppgi: 

Hva artikkelen tilfører av ny kunnskap. Bruk mellom 180 og 190 tegn inkludert mellomrom. 

Forslag på minst to aktuelle habile fagfeller (navn og kontaktinformasjon). 

Redaktøren avgjør hvem som skal bedømme artikkelmanuskriptene og er ikke forpliktet til å 

følge forslagene. 

  

Vurderingsprosessen 

Redaksjonen tilstreber rask behandlingstid for artikkelmanuskript som sendes til oss. I første 

omgang foretar redaktøren en vurdering om artikkelmanuskriptet refuseres, sendes tilbake til 

forfatter for revidering eller oversendes til fagfeller (referees) for nærmere vurdering. 

Sykepleien Forskning bruker åpen fagfellevurdering hvor navn på både forfatter og fagfelle er 

kjent for hverandre. Ved å logge deg inn i manuskripthåndteringssystemet kan du følge med 

på hvor manuset ditt er i vurderingsprosessen. 

Artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen bedømmes først ut fra følgende kriterier: 

Er tematikken i artikkelmanuskriptet relevant for helsepersonell? 

Passer tematikken i artikkelmanuskriptet til tidsskriftets profil? 

Redaktøren og/eller redaksjon kan forkaste artikkelmanuskriptet på dette tidspunkt. 

Artikkelmanuskript som antas å være aktuelle sendes til fagfellevurdering. Det kan også være 

aktuelt at tidsskriftets redaksjonskomité vurderer tilsendt artikkelmanuskript. Alle 

artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen må fylle denne veiledningen til forfattere. 

Manuskripter som ikke følger forfatterveiledningen vil bli returnert til forfatterne selv om 

innholdet er relevant for tidsskriftet. 

Redaksjonen forutsetter at forfatterne ikke aktivt går ut i andre medier før eventuell 

publisering hos Sykepleien Forskning. Dette gjelder ikke fremlegg på konferanser med 

trykking av sammendrag. 

  

Krav til medforfatterskap 

Når ett artikkelmanuskript har flere forfattere, skal alle forfattere ha deltatt i arbeidet i en slik 



	   31	  

utstrekning at hun/han kan ta offentlig ansvar for gjeldende deler av innholdet. En eller flere 

forfattere må ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer 

som oppfyller alle følgende tre kriterier kan være medforfatter av en artikkel: 

1. Å yte vesentlige bidrag med hensyn til forskningsprosessen i sin helhet. 

2. Å ha ført rapportutkastet i pennen, revidert det kritisk eller på en annen måte gitt vesentlige 

intellektuelle bidrag. 

3. Å ha gitt endelig godkjenning. 

Ved felles (kollektivt) forfatterskap må en eller flere personer som er ansvarlig navngis. 

Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et 

eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt bør presiseres. 

Slik takk forutsetter de aktuelle personers samtykke. 

  

Erklæring om interessekonflikter 

Erklæring om interessekonflikter inneholder opplysninger som kan ha betydning for eventuell 

publisering. Vi ønsker at signerte erklæringer om interessekonfliker fra alle forfattere laster 

opp før manuskriptet sendes inn (som Supplemental file NOT for Review). 
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Vedlegg 6: Erklæring om interessekonflikt 
 

 

Kartlegging av mulige interessekonflikter 

Navn: Kari Gire Dahl 

Stilling/ tittel: Sykepleier 

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Kreft-, kirurgi- og 

transplantasjonsklinikken, avdeling for transplantasjonskirurgi.  

Manustittel: En ny hverdag etter nyre-pankreastransplantasjon 

I tråd med internasjonal praksis i helsefaglige vitenskapelige tidsskrifter ber Sykepleien 

Forskning alle artikkelforfattere om å besvare nedenstående spørsmål. Svarene får ingen 

konsekvenser for selve artikkelpubliseringen, men vi vil i manuskriptet informere om 

eventuelle og potensielle interessekonflikter. 

 NB! Dersom manuskriptet har flere forfattere ber vi deg som kontaktforfatter om å formidle 

dette skjemaet til disse, be dem om å fylle det ut og returnere på e-post til 

forskning@sykepleien.no. Hver enkelt forfatter må sende en egen e-post for å erklære 

eventuelle interessekonflikter. Manuskripter innsendt til Sykepleien Forskning blir ikke 

vurdert før denne habilitetserklæringen er innsendt og signert av alle manuskriptforfattere. 

 

1. Har du i løpet av de siste fem år mottatt økonomisk støtte (honorar, reisetilskudd, 

bevilgninger, forskningsmidler eller liknende) fra en institusjon, organisasjon eller et firma 

som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at denne artikkelen blir publisert? 

Nei  

2. Har du i løpet av de siste fem år vært ansatt i en institusjon, organisasjon eller et firma som 

på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at denne artikkelen blir publisert? 

Nei  

3. Har du aksjer eller andre økonomiske interesser i en institusjon, organisasjon eller et firma 

som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at denne artikkelen blir publisert? 
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Nei 

4. Har du en binding, et livssyn, utfører du oppgaver eller innehar du et verv som kan påvirke 

din habilitet? 

Nei 

5. Har du tilknytning som nevnt i forvaltningslovens § 6 første ledd (se side 2) til 

personer/aktører som omfattes av punkt 1-3 i dette skjemaet? 

Nei  

Dersom du svarer ja på ett eller flere spørsmål, ber vi deg spesifisere nærmere: 

Forvaltningsloven, kapittel II. Om ugildhet § 6. (habilitetskrav). 

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 

treffe avgjørelse i en forvaltningssak  

1. a)  når han selv er part i saken;  

2. b)  når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken;  

3. c)  når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 

eller fosterbarn til en part;  

4. d)  når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 

fullmektig for en part etter at saken begynte;  

5. e)  når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 

bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller 

kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.  

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det 

skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part  
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Vedlegg 7: Følgebrev til redaktør 

Hva tilfører artikkelen 
Nyre-pankreastransplantertes egne beskrivelser av overgangen fra diabetes og nyresvikt til 

hverdagen etter transplantasjonen kan ha betydning for fremtidig oppfølgingen av denne 

pasientgruppen. 

 

Fagfeller 
	  

Kristin Hjorthaug Urstad  

Førsteamanuensis ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, institutt for helsefag, Universitetet 

i Stavanger 

   

Kontaktinformasjon: 

Telefon: 51831664 

e-post:   kristin.h.urstad@uis.no 

 

Marit Helen Andersen 

Seniorforsker og sykepleier ved kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT). 

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet 

 

Kontaktinformasjon: 

Telefon: 23072186 

e-post:   marit.andersen@oslo-universitetssykehus.no
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1 INNLEDNING 
I denne oppgaven ønsker jeg å reflektere rundt hvordan sykepleieren kan yte god helsehjelp i 

den store helsemessige overgangen en nyre-pankreastransplantasjon (NPTX) representerer. I 

artikkelen ”En ny hverdag etter nyre-pankreastransplantasjon” (Dahl, innsendt) presenteres 

funn om overgangen fra diabetes og nyresykdom til hverdagen etter en NPTX. I 

refleksjonsoppgaven vil fokuset rettes mot oppfølgingen etter transplantasjonen. Meleis’ 

overgangsteori brukes for å få en dypere forståelse av overgangen som informantene 

beskriver, noe som igjen gir grunnlag for sykepleietiltak i form av rollestøtte. Gjennom å 

bruke Meleis’ overgangsteori som verktøy, ønsker jeg å se om resultatene av studien kan gi et 

bidrag til kvalitetssikring av oppfølgingen nyre-pankreastransplanterte personer får det første 

året etter transplantasjonen.  

1.1 Resultater av studien som kvalitetskriterium 

Tema som er bakgrunn for denne refleksjonsoppgaven er resultatenes betydning som 

kvalitetskriterium. I arbeidet med å finne ut hvor vidt studiens resultat kan ha betydning for 

kvaliteten i oppfølgingen som gis etter NPTX, er det nødvendig å spørre hva kvalitet er. 

Stortingsmelding 10, om god kvalitet og trygge tjenester; kvalitet og pasientsikkerhet i helse- 

og omsorgstjenesten (2012-2013), og stortingsmelding 11, om kvalitet og pasientsikkerhet 

(2014-2015), setter fokus på pasienten som en viktig aktør i definisjonen av kvalitet i 

helsetjenesten. Her fremheves det blant annet at pasientens behov og ønsker skal stå i sentrum 

for å oppnå god kvalitet, og at pasientens erfaringer skal brukes i forbedringsarbeid. Pasients 

mulighet til medvirkning er ikke bare et mål i henhold til kvalitet, men også lovfestet i lov om 

pasient –og brukerrettigheter (1999) § 3-1; 

“Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og 

bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener..”  

I denne oppgaven ønsker jeg å bruke informantenes beskrivelse for å vurdere kvaliteten på 

oppfølgingen de har fått i etterkant av transplantasjonen. Resultatene diskuteres videre tilslutt 

i oppgaven.  

1.2 Videre oppbygging av oppgaven 
I refleksjonsoppgaven er perspektivet todelt; dels ser jeg på informantenes beskrivelse av 
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overgang, dels ser jeg på sykepleierens funksjon. Oppgaven starter følgelig med en 

kartlegging av informantenes beskrivelser av den helsemessige overgangen som følger en 

NPTX, i lys av Meleis’ overgangsteori. Fokuset er på  tiden fra informantene ble kalt inn til 

transplantasjonen, frem til ettårs-kontrollen etter transplantasjonen. Her vil jeg peke på hvilke 

faktorer som kan påvirke overgangen, slik informantene i studien så det. Det legges vekt på 

egenskaper ved opplevelsen av overgang samt fremmende og hemmende faktorer i 

overgangsprosessen. Siden refleksjonsoppgaven ser spesielt på oppfølgingen etter NPTX vil 

jeg trekke inn nye data, som ikke er omtalt i artikkelen (Dahl, innsendt), men som er relevant 

her. Med utgangspunkt i informantenes overgang rettes perspektivet i andre del av oppgaven 

mot sykepleierens helsehjelp det første året etter transplantasjonen. Informantenes 

responsmønster fungerer her som mål for sykepleietiltakene. Jeg fokuserer spesielt på 

begrepet rollestøtte, da jeg synes dette belyser hvordan Meleis’ overgangsteori har relevans 

og potensiale i møte med nyre-pankreastransplanterte personer.  

2 TEORETISK INNRAMMING; MELEIS’ 

OVERGANGSTEORI 
For å forstå mer av den prosessen nyre-pankreastransplanterte personer har gjennomgått, fra 

kronisk sykdom til hverdagen ett år etter transplantasjonen, kan Meleis’ overgangsteori være 

nyttig som ramme og redskap. En overgang er en passasje og en prosess mellom relativt 

stabile tilstander (Chick og Meleis, 1986). Overgangen innebærer en kompleks interaksjon 

mellom mennesker og miljø, og må sees i lys av konteksten og situasjonen (Chick og Meleis, 

1986; Meleis og Tragenstein, 1994). Overgangen innledes her av en NPTX og den 

transplanterte personen beveger seg over tid, fra en livsfase, situasjon, tilstand og en type 

status til en annen (Chick og Meleis, 1986, s. 239). Transplantasjonen innebærer en endring i 

helsesituasjonen, i roller, forventninger og evner, og personer som gjennomgår en 

transplantasjon må tilegne seg ny kunnskap, nye ferdigheter og nye mestringsstrategier 

(Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias og Schumacher, 2000).  

Overgangsteori setter den transplanterte personens perspektiv i fokus, noe som er essensielt 

for å forstå hvilke ønsker og behov som oppstår i overgangen. Meleis’ omtaler overganger 

som et viktig sykepleieansvar fordi sykepleieren forholder seg til mennesker som på en eller 

annen måte venter på, opplever eller er i avslutningsfasen av en overgang (Meleis, 2012, s. 

100). Det er derfor et sentralt ansvar å sette seg inn i de ulike overgangene og bistå den 
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transplanterte personen der det trengs (Schumacher og Meleis, 1994). Videre kan fokus på 

overgang fremme kontinuiteten i helsehjelpen sykepleiere bidrar med (Chick og Meleis, 1986, 

s. 248).  

En overgang består gjerne av tre komponenter: Overgangens karakter, betingelser og 

responsmønstre (se figur 1): 

Figur 1. Meleis’ overgangsteori (oversettelse av Meleis et al, 2000, s. 17). 

 

Sykepleieintervensjoner kan, som vist i figuren, påvirke både overgangens karakter, 

fremmende og hemmende faktorer og responsmønstre. Jeg vil nå se nærmere på disse tre 

komponentene fra Meleis’ teori og relatere dem til informantenes beskrivelser av overgang. 

2.1 Overgangens karakter 

2.1.1 Type 

I teorien om overganger, er overgangens karakter sentral. Meleis et al (2000) peker på fire 

typer overganger: situasjonsrelaterte, utviklingsrelaterte, helse-sykdomsrelaterte eller 

organisasjonsrelaterte. Den overordnede overgangen for de som ble intervjuet i studien (Dahl, 

innsendt), er prosessen fra en tilværelse med diabetes og kronisk nyresvikt, til hverdagen etter 

en NPTX. Dette utgjør ifølge Meleis’ en helse – sykdomsrelatert overgang og er hovedfokuset 

i oppgaven.  
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2.1.2 Mønster 

Flere overganger kan finne sted på samme tid, disse er ikke gjensidig utelukkende, men kan 

stå i forhold til hverandre på ulike måter. Overgangene kan være relatert til hverandre eller 

helt adskilte - det kan likevel være vanskelig å skille overgangene fra hverandre i forhold til 

den innvirkningen de har på den enkelte (Meleis et al, 2000). I denne oppgaven omtales kun 

en overgang, den helse-sykdomsrelaterte. Parallelt med denne finnes også sekvensielle 

situasjonsrelaterte overganger som henger sammen med pasientforløpet, blant annet 

utskrivelsen til hotellet, eller hjemmet. Det er viktig at sykepleieren er oppmerksom på 

hvordan ulike overgangene opptrer i forhold til hverandre, og hvordan det påvirker den som 

er transplantert (Meleis et al, 2000; Schumacher og Meleis, 1994).  

2.1.3 Egenskaper 

Videre beskriver Meleis’ teori fem egenskaper som gjerne assosieres med opplevelsen av 

overgang. 

  

     Bevissthet er relatert til persepsjon, kunnskap og gjenkjennelsen av en overgang (Meleis et 

al, 2000, s.18). Overgangsteorien har utviklet seg fra å tenke at pasienten må være bevisst 

endringene som skjer for å være i en overgang (Chick og Meleis, 1986), til at mangelen på 

denne bevisstheten ikke utelukker starten på en overgangsprosess (Meleis et al, 2000). For 

informantene i studien førte starten på utredningsprosessen til tematisering og bevisstgjøring 

av at egen helsetilstanden krevde en overgang, enten i form av dialyse eller en 

transplantasjon.  

 

     Engasjement forstås som graden av involvering i overgangsprosessen. Dette inkluderer 

for eksempel å søke informasjon, bruke rollemodeller, aktivt forberede seg og proaktivt 

tilpasse aktiviteter. Nivået av engasjement påvirkes igjen av graden av bevissthet (Meleis et 

al, 2000, s. 19). For informantene var kritiske hendelser og tidsaspektet for overgangen 

spesielt viktig i forhold til engasjementet. Postoperative komplikasjoner og langt sykeleie 

kunne føre til at det tok lengre tid å opparbeide seg et engasjement i forhold hva 

transplantasjonen kunne bety for den enkelte. Den postoperative undervisningen gav ny 

kunnskap og kunne stimulerte et engasjementet, blant annet fordi informantene ble bevisst på 

ansvaret de hadde i forhold til egen helse. Dette viser at graden av engasjement krever 

bevissthet, tilgang på kunnskap og tid til å justere seg. 
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     Endring er ikke synonymt med overgang, men alle overganger involverer endring. 

Endringer kan dreie seg om kritiske eller ustabile hendelser, forstyrrelser i relasjoner og 

rutiner, eller ideer, persepsjon og identitet (Meleis et al, 2000, s.19). For å forstå 

overgangsprosessen er det nødvendig å avdekke effekten av, og meningen med endringene. 

Dimensjoner ved endringene inkluderer typen endring, varighet, alvorlighetsgrad og 

personlige, familiære og sosiale normer og forventninger. Den største endringen for 

informantene var at de gikk fra en tilstand med diabetes og kronisk nyresvikt til å bli 

transplantert, slik at symptomene på sykdom ble borte eller ble opplevd som annerledes enn 

før transplantasjonen. Denne endringen ble beskrevet på ulike måter hos informantene og ble 

påvirket både av egenskapene ved overgangen og av hemmende og fremmende faktorer. 

 

     Forskjeller er en annen egenskap ved overganger. Som transplantert kan man oppleve 

uavdekkede eller sprikende forventninger, å føle seg annerledes, bli opplevd som annerledes, 

eller se verden og andre på en annen måte. For sykepleieren kan det være nyttig å kartlegge 

den transplanterte personens grad av velvære og mestring i møte med disse endringene og 

forskjellene (Meleis et al, 2000, s. 19).  Informantene i studien beskrev hvordan forskjeller 

blant annet kunne trigges av sammenligning med andre transplanterte personer, og mellom 

tilstanden før og etter transplantasjonen.  

 

     Tidsaspektet i alle overganger karakteriseres av en flyt og bevegelse over tid, og anses 

som fullført når det oppstår en følelse av stabilitet i nye rutiner, evner, livsstil og egenomsorg 

(Meleis et al, 2000, s. 20). For informantene i studien var tidsaspektet for overgangen svært 

ulikt. For de som opplevde langvarige sykehusopphold på grunn av postoperative 

komplikasjoner eller avstøtning, ble rekonvalesensperioden lengre, noe som igjen forlenget 

tidsaspektet på den helse-sykdomsrelaterte overgangen.  

 

     Kritiske hendelser. Noen overganger assosieres med identifiserbare vendepunkt eller 

hendelser som kan være åpenbare eller mer flytende og utydelige. Hver av disse hendelsene 

krever sykepleierens oppmerksomhet, kunnskap og erfaring på ulike måter (Meleis et al, 

2000, s. 21). Under intervjuene ble flere kritiske hendelser omtalt, som innkallingen til 

transplantasjon, eventuelle postoperative komplikasjoner, å tilpasse seg fraværet av diabetes, 

utskrivelse til hotellet eller hjemmet, opplevelsen av infeksjoner eller andre bivirkninger av 

medisinene, og å komme tilbake i jobb. Kritiske hendelser kan både være positive og gjøre 

transplanterte personer mer aktivt engasjert i endringene som oppstår, eller føre til økt sårbar 
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og et større behovet for omsorg. I tillegg kan det være avsluttende kritiske tidspunkt og 

hendelser, som karakteriseres av stabilisering i nye rutiner, ferdigheter, livsstil og aktiviteter 

som støtter opp under egenomsorg (Meleis et al, 2000). Å komme tilbake i jobb ble beskrevet 

som en slik avsluttende hendelse, og ble omtalt som en avslutning på en fase i den 

helserelaterte overgangen.   

2.2 Overgangens betingelser: Hemmende og fremmende faktorer 
Den andre viktige komponenten Meleis nevner, er overgangens betingelser og omhandler de 

forholdene som påvirker måten en person beveger seg gjennom en overgang på, og hvordan 

disse eventuelt fremmer eller hemmer prosessen mot et godt resultat av overgangen 

(Shumacher og Meleis, 1994). Fremmende og hemmende faktorer kan være personlige, del av 

miljøet eller samfunnet (Meleis et al, 2000). For informantene i studien ble mening, 

forventninger og kunnskapsnivå, sosiale relasjoner og erfaringer med helsepersonell anført 

som viktige komponenter som virket hemmende eller fremmende for overgangen. 

 

     Meningen med det som har skjedd, vil si den subjektive vurderingen av en forventet eller 

opplevd overgang, og evalueringen av dennes effekt på ens liv (Schumacher og Meleis, 1994, 

s. 121). Ut fra intervjumaterialet ser det ut til at sammenligning mellom helsetilstanden før og 

etter transplantasjonen kunne ha stor betydning for opplevelsen av mening. Hvis hverdagen 

ikke ble beskrevet som særlig annerledes etter et komplisert postoperativt forløp, og en 

langvarig rekonvalesensperiode, kunne transplantasjonen beskrives som meningsløs (Dahl, 

innsendt). Følelsen kunne forsterkes av vedvarende senkomplikasjoner av diabetesen. 

Hvordan endringer og forskjeller ble beskrevet, overgangens tidsaspekt og kritiske hendelser, 

kunne i stor grad påvirke meningsaspektet ved overgangen.  

 

     Forventninger og kunnskapsnivå. Informantene synes det var vanskelig å beskrive 

hvilke forventninger de hadde før transplantasjonen, fordi de visste lite om hva en 

transplantasjon innebar. Kritiske hendelser eller bivirkninger av immundempende 

medikamenter, kunne likevel synliggjøre at informantene hadde visse forventninger på 

forhånd. De som hadde opplevd postoperative komplikasjoner hadde ikke tenkt seg at dette 

kunne skje dem. Noen var overrasket over at de immundempende medikamentene hadde så 

mange bivirkninger, og fortalte at de visste lite om disse. Både forventninger og 

kunnskapsnivået vil endre seg i løpet av en overgangsprosess, og er en avgjørende faktor i 

forhold til mestringen av overgangen (Meleis et al, 2000; Schumacher og Meleis, 1994). 
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Enkelte av informantene fortalte at informasjonen de hadde fått postoperativt kom for tidlig i 

forløpet. De fortalte at usikkerhet og spørsmål først oppstod når de erfarte endringer og 

kritiske hendelser, for eksempel bivirkninger av medikamenter. Den generelle informasjonen 

de hadde fått postoperativt var gjerne glemt eller ble oppfattet som utilstrekkelig når noe nytt 

oppstod. Intervjumaterialet viste at informantene hadde mange ubesvarte spørsmål selv ett år 

etter transplantasjonen. Mange lurte på levetiden på organene, noen hadde spørsmål om 

hudforandringer og utvikling av kreft, andre ønsket informasjon om rettigheter, for eksempel i 

forhold til tannhelsetjenesten. Hvordan informantene hentet inn informasjonen de hadde 

behov for var også ulikt. Alle hadde informasjonspermen ”veien videre” (Sødal og Reisæter, 

2002), som deles ut etter transplantasjonen, men denne ble lite brukt etter hjemreise. Ved 

behov for informasjon ringte informantene som regel til lokalsykehuset hvor de ble fulgt opp, 

eller til Rikshospitalet. To av informantene brukte Google og flere andre fortalte at de leste 

innlegg i Facebook-grupper for transplanterte, hvor spørsmål og svar om opplevelser og 

bekymringer ble delt. 

  

I intervjuene kom det frem at informantene savnet mer informasjon knyttet til det å være  

pankreastransplantert, og at undervisningen som ble gitt var mer relevant for de som kun var 

transplantert med nyre. Oppfølgingskursene i regi av lærings – og mestringssenteret ved 

Rikshospitalet, hadde også for lite fokus på de som var transplantert med både nyre og 

pankreas. Det ble også påpekt at besøkstjenesten fra LNT (Landsforeningen for Nyrepasienter 

og Transplanterte) ikke hadde noen representanter som hadde gjennomgått en NPTX.  

 

     Sosiale relasjoner. Familie og venner var først og fremst en viktig støtte og motivasjon for 

informantene i perioden etter transplantasjonen. I analysen av datamaterialet ser det ut til at 

gode sosiale relasjoner var spesielt viktig i forhold til å mestre kritiske hendelser. 

Datamaterialet viser også hvordan familieforhold kunne være en hemmende faktor i den 

postoperative fasen. Noen informanter synes det var vanskelig å ta hensyn til bekymrede 

familiemedlemmer i den postoperative fasen. En informant fortalte hvordan et vanskelig 

familieforhold ble mer komplisert da han kom hjem etter transplantasjonen, blant annet på 

grunn av avstand og manglende kontakt i perioden han var innlagt. Oslo Universitetssykehus, 

Rikshospitalet, har det eneste transplantasjonssenteret i Norge, noe som betyr at mange 

pasienter kommer langveisfra. For transplanterte pasientene som ikke bor i nærområdet, vil et 

normalt pasientforløp innebære at de som gjennomgår en NPTX er innlagt på sengepost og 

pasienthotellet i til sammen 11-13 uker (Øyen, 2011; Protokoll, s. 73-74).  
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Et viktig funn i studien var at informantene følte seg mer selvstendige i relasjon til andre etter 

transplantasjonen (Dahl, innsendt). Flere fortalte hvordan det ikke lenger var nødvendig at 

familie eller kollegaer måtte involveres ved en eventuell føling, noe som ble beskrevet som 

befriende. Den nye rollen som transplantert var likevel ikke uproblematisk, blant annet på 

grunn av forventningene rundt den nye rollen som frisk. En av informantene fortalte hvordan 

familien hans endelig var fristilt fra omsorgsrollene de hadde hatt, og at han var forsiktig med 

å dele opplevelser som kunne skape bekymring hos sine nærmeste (Dahl, innsendt).  

 

     Erfaringer med helsepersonell. Alle informantene hadde vært i kontakt med 

helsesystemet fra barndom eller tidlig ungdom, og samtlige beskrev positive og negative 

erfaringer med helsepersonell. Informantene vektla viktigheten av å bli sett som kompetente i 

forhold til egen sykdom, å bli tatt på alvor i kritiske hendelser og bli sett som individuelle 

personer, og ikke som en av mange. En av informantene beskrev en følelse av ikke å ha blitt 

tatt på alvor da han fikk alvorlige postoperative komplikasjoner. Han beskrev opplevelsen 

som provoserende fordi hans frustrasjon, smerte, søvnløshet og usikkerhet i forhold til utfallet 

av transplantasjonen ble bagatellisert. En annen informant fortalte hvordan han forstod at noe 

var galt uten at legen eller sykepleieren gav han god informasjon om hva som skjedde eller 

iverksatte tiltak raskt nok. Den ene av informantene fortalte hvordan han var preget av denne 

opplevelsen selv ett år etter transplantasjonen. 

 

Flere informanter snakket om overgangen fra å være innlagt på sengepost til å bli utskrevet til 

pasienthotellet. Denne overgangen innebar at helsepersonell var mindre tilgjengelig og 

ansvaret for å følge opp medisiner og egen helsetilstand ble større. Ved intervjutidspunktet 

fortalte samtlige av informantene at de hadde god kontakt med nyrelege og sykepleier ved 

lokalsykehuset, noe de vektla som svært viktig. De synes likevel det kunne være vanskelig å 

vurdere når de skulle ta kontakt med helsepersonell og hvem de skulle ta kontakt med.  

2.3 Responsmønstre 
Responsmønstre utgjør den tredje viktige komponenten i Meleis’ beskrivelse av en overgang. 

Responsmønstre består av prosessindikatorer og resultatindikatorer. Prosessindikatorene sier 

noe om hvor vidt en person beveger seg i en helsemessig positiv eller negativ retning. Meleis 

et al (2000, s. 24) beskriver noen indikatorer på det hun kaller sunne responser, det å føle 

sosial støtte og kontakt med andre, samhandling, rolleavklaring og utvikling av tillit og 



	   10	  

mestring. Resultatindikatorene ser på hvilke responsmønster overgangen resulterer i. Meleis 

et al (2000, s. 25) nevner her mestring og reformulering av identitet som viktige indikatorer 

på et godt resultat av en overgang. Dette innebærer mestring av atferd, følelser, signaler og 

symboler knyttet til den nye rollen og identiteten som transplantert (Meleis et al, 2000; 

Meleis, 1975). Informantens respons på overgangen er hovedfokuset i forhold til å utvikle 

sykepleietiltak, dette gjennomarbeides derfor videre under neste kapittel.  

3 SYKEPLEIETILTAK 
Jeg har nå vist hvordan Meleis’ teori kan anvendes i møte med informantenes beskrivelse av 

den helse-sykdomsrelatert overgangen de har vært igjennom. Et viktig anvendelsesfelt for 

teorien kan være å se på hvordan den, sammen med mine funn, kan brukes til å utarbeide 

konkrete sykepleietiltak. Med fokus på sykepleietiltak og kvalitetssikring av oppfølgingen 

som gis etter en NPTX, er Meleis modell blitt reformulert og tilpasset informantenes 

overgang (se figur 2).  

 

Figur 2 er tilpasset overgangen informantene i studien beskriver (Transplantasjon er i figuren 

forkortet med TX). 
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Som både Meleis et al (2000) (figur 1), og den tilpassede modellen (figur 2) viser, kan 

sykepleieren påvirke både overgangens karakter, betingelser for overgangen og 

responsmønstre. Siden responsmønstre kan bevege seg i retning av både helsefremmende og 

mindre helsefremmende prosesser, er prosessindikatorene her formulert som mål for 

prosessen overgangen representerer. I artikkelen (Dahl, innsendt) vektla informantene 

egenkontroll og selvstendighet som viktige mål for overgangen. Resultatindikatorene er 

derfor formulert som mestring og egenkontroll, selvstendighet og reformulert identitet. For at 

transplanterte personer skal nå resultatindikatorene er det i første rekke nødvendig å nå 

målene for prosessindikatorene. Fokuset for sykepleietiltakenes i denne oppgaven rettes 

derfor mot prosessindikatorene. Kartleggingen av informantenes overgang er utgangspunktet 

for sykepleietiltakene, og målet er å tilrettelegge for en helsefremmende overgang, redusere 

omfanget av hemmende faktorer, og gi støtte til positive prosessindikatorer (Meleis og 

Trangenstein, 1994). Fokus på prosessindikatorer gir sykepleieren et redskap for å følge 

progresjonen i overgangsprosessen, og gjør det mulig å gjenkjenne utfordringer på et tidlig 

tidspunkt (Schumacher, Jones og Meleis, 1999). Ved å utvikle mer målrettede og tilpassede 

sykepleietiltak kan sykepleieren gi helsehjelp og påvirke både opplevelsen av overgangen og 

utfallet.  

3.2 Sykepleieren som rollestøtte 
Shumacher og Meleis (1994, s. 124) beskriver tre pleietiltak de anser som allment gjeldende 

for sykepleieintervensjoner i en overgangsfase; a) vurdering av hvor klar pasienten er for det 

som skal skje, b) forberede pasienten på overgangen, og c) rollestøtte. Fokus for 

sykepleietiltakene i denne oppgaven er perioden fra transplantasjonen, og ett år frem i tid. 

Vurdering av pasienten og forberedelse på overgangen kommer derfor i bakgrunnen, og 

rollestøtte danner grunnlag for sykepleietiltakene som presenteres i oppgaven.  

 

”Role supplementation” er blitt oversatt med rollestøtte og handler om å avdekke prosesser 

hvor transplanterte personer opplever eller kan oppleve rolleutilstrekkelighet. Meleis (1975, s. 

266) definerer rolleutilstrekkelighet som vanskeligheter med å forstå eller mestre det som 

kreves i en bestemt rolle. Dette kan oppstå hvis forståelsen av den forventede rolleatferden er 

uklar, på grunn av manglende kunnskap om hva rollen innebærer. Rolleutilstrekkelighet kan 

være resultat av en uoverensstemmelse mellom rolleatferd og rolleforventninger, både hos 

personen selv og hos andre. Sykepleierens oppgave er å formidle informasjon og erfaring for 
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å oppnå en gradvis inntredelse i en ny rolle og mestring av denne (Meleis, 1975, s. 267). 

Sykepleieren møter utallige situasjoner hvor pasienter opplever at roller endres, og har 

dermed en gunstig posisjonen i forhold til å vurdere behovene i en rolleovergang (Meleis, 

1975). Rollestøtte er spesielt viktig i tilfeller hvor pasienten skal gå over i en rolle som er 

langvarig, slik som transplanterte personer opplever (Meleis, 1975).  

 

Med utgangspunkt i overgangen de nyre-pankreastransplanterte informantene fortalte om, er 

det formulert fire sykepleietiltak som innebærer rollestøtte;  

a) Tilrettelegge for samhandling 

b) Gi tilpasset undervisning og veiledning  

c) Hjelp til å mestre kritiske hendelser  

d) Tilrettelegge for sosial kontakt og rolleavklaring 

3.2.1 Tilrettelegge for samhandling 

For å kunne kartlegge transplanterte personers overgang, utvikle tilpassede sykepleietiltak og 

gi god helsehjelp, er samhandling en viktig forutsetning. En overgang er en dynamisk og 

pågående prosess (Meleis et al, 2000), og for at sykepleieren skal kunne følge utviklingen i 

overgangen, bør det være regelmessig kontakt mellom sykepleieren og den som er 

transplantert. Det første året etter transplantasjonen ble kontakten mellom helsepersonell og 

informantene i studien gradvis mindre. De ulike lokalsykehusene hadde også ulik praksis i 

forhold til oppføling og hyppigheten av kontroller. Informantene fortalte at det kunne være 

vanskelig å vurdere når de skulle ta kontakt med helsepersonell hvis noe oppstod; om de 

burde ringe til lokalsykehuset, til Rikshospitalet eller om de skulle vente til neste legetime. 

Det samme viste Urstad, Øyen, Andersen, Moum og Wahl (2012) og Kamran (2014), 

gjennom sine studier av nyretransplanterte personer. Nye usikkerhetsmomenter kunne gjøre at 

de som var transplanterte tok hyppig kontakt med helsevesenet eller ikke tok kontakt, fordi de 

ikke klarte å vurdere alvorlighetsgraden av symptomene som oppstod.   

 

Begrepet samhandling innebærer et samarbeid mellom sykepleier og personer som er 

transplanterte. Transplanterte må derfor også ta kontakt med helsepersonell ved behov for 

konsultasjon og veiledning. Dette betyr imidlertid at helsepersonell må være tilgjengelig og at 

terskelen for å ta kontakt er lav. Større tilgjengelighet kan blant forhindre at transplanterte 

personer søker informasjon på internett eller sosiale media, som er umulig å kvalitetssikre. 

Kanskje helsepersonell kan dra nytte av at pasienter i økende grad bruker internett og sosiale 
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media til å finne informasjon. Å utvikle nettbaserte tjenester hvor transplanterte personer kan 

komme i kontakt med helsepersonell kan senke terskelen for å ta kontakt. Samtidig vil det 

være mindre behov for å søke informasjon fra usikre nettsteder. I den tid det ikke finnes et 

slikt nettbasert tilbud er det viktig å snakke med de som har gjennomgått en transplantasjon 

om hvor den enkelte oppsøker informasjon, og oppfordre til å ta kontakt med kompetent 

helsepersonell ved helserelaterte spørsmål.  

3.2.2 Tilpasset undervisning og veiledning  

Et mål for sykepleierens rollestøtte er å formidle kunnskap og erfaring slik at den som er 

transplantert blir selvstendig og trygg på egne vurderinger, men samtidig vet når han trenger 

hjelp fra helseapparatet. Dette krever god informasjon og tilstrekkelig tid til å tilegne seg både 

praktisk og teoretisk kunnskap om symptomer på avstøtning, medikamenter, bivirkninger og 

forebygging av disse. Urstad et al (2012) understreker viktigheten av et positivt læringsmiljø 

som oppmuntrer til aktiv deltakelse tidlig i prosessen. For eksempel kan den som er 

transplantert begynne å legge i dosett, måle temperatur, ta vekt, og dermed lære seg å 

observere symptomer på avstøtning tidlig i prosessen. Samtidig bør det tas individuelle 

hensyn i forhold til hvor klar den enkelte er for undervisning. Slik kan transplanterte personer 

få tid til gradvis å stole på egne ferdigheter.  

 

Postoperativt deltar alle som har vært gjennom en NPTX i et undervisningsprogram. Her gis 

det informasjon om medisiner, avstøtninger og livsstil før utskrivelse fra sengeposten, altså 

kort tid etter transplantasjonen. En av informantene uttrykte at undervisningen kom for tidlig i 

forløpet, selv om han følte seg sprek. Urstad et al (2012) viste at et undervisningsopplegg, 

hvor nyretransplanterte personer fikk fem individuelle undervisningstimer over 7-8 uker, førte 

til signifikant høyere kunnskapsnivå, etterlevelse, mestring og livskvalitet etter 6 måneder. To 

faktorer fremstod som spesielt viktige; at pasientundervisningen var personlig tilpasset og at 

tidspunktet for undervisningen var riktig. Urstad et al (2012) fant flere faktorer som påvirket 

evnen til læring i etterkant av transplantasjonen. De første postoperative dagene kunne 

oppleves emosjonelt overveldende og pasienten kunne ha mange tanker og følelser som stod i 

veien for å tilegne seg ny kunnskap. Fysisk sett kunne pasienten være preget av smerter og 

kvalme, og ha stort behov for ro og hvile. De nye medisinene kunne føre til svekket 

oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse. Den kognitive evnene er svekket etter et stort 

kirurgisk inngrep (Sauer, Kalkman og Van Dijk, 2009), og det kan være vanskelig å få godt 

utbytte av pasientundervisningen som blir gitt. Den transplanterte personens fokus vil 



	   14	  

samtidig være på det som er relevant å lære seg i den tidlige fasen, det kan derfor være 

vanskelig å ta inn informasjon som har et mer langsiktig perspektiv (Urstad et al, 2012).  

 

Intervjumaterialet som er bakgrunn for denne refleksjonsoppgaven, viste at informantene 

hadde et informasjonsbehov, selv ett år etter transplantasjonen. Informasjonen de hadde fått 

postoperativt var gjerne glemt eller ble oppfattet som utilstrekkelig når noe nytt oppstod. 

Dette understreker viktigheten av at sykepleieren har fokus på informasjonsbehov knyttet til 

individuelle endringer, uavhengig av hvor lenge det er siden transplantasjonen fant sted. 

Informantene fortalte videre at undervisningen som var gitt, særlig på pasientkurs som ble 

tilbudt etter transplantasjonen, var lite tilpasset de som var transplantert med pankreas. Dette 

peker på konkrete endringsbehov i fremtidige kurs for nyre-pankreastransplanterte personer.  

3.2.3 Hjelp til å mestre kritiske hendelser 

Postoperative komplikasjoner med påfølgende reoperasjoner forekommer ved 30-50% av alle 

nyre-pankreastransplantasjoner (Nefrologisk forum, 2014, s. 18). Dette var tilfellet hos to av 

informantene i studien, der den ene fortalte hvordan han var preget av hendelsen ett år etter. 

Amerena og Wallece (2009) påpeker at en transplantasjon kan være en traumatisk opplevelse 

som trenger bearbeiding. Slike kritiske hendelser kan ha betydning for meningsaspektet ved 

overgangen, spesielt hvis hverdagen etter transplantasjonen ikke oppleves som bedre, på 

grunn av bivirkninger av medisiner og vedvarende senkomplikasjoner av diabetes. 

Informantene i studien ønsket å bli sett som kompetente i forhold til egen sykdom, bli tatt på 

alvor i kritiske hendelser og bli sett som unike individer, og ikke som en av mange. Grøndahl 

(2012) sin studie av pasienttilfredshet i norske sykehus viste at håp og optimisme kunne øke 

hvis helsepersonell var ærlige om situasjonen, snakket tydelig og ikke forsøkte å skjule noe. 

Det at helsepersonell så den enkelte, og ikke behandlet pasienten som en av mange, ble sett 

som et viktig tegn på kompetanse.  

 

Det er viktig at sykepleieren er bevisst på de påkjenningene et stort kirurgiske inngrep, 

komplikasjoner og et langt postoperativt forløp kan medføre. Personer som har gjennomgått 

en NPTX kan ha behov for å snakke om vanskelige hendelser i overgangen, få hjelp til å 

sortere tanker, få et bredere perspektiv på opplevelser og helsetilstanden, og kanskje kunne 

rettferdiggjøre det som har skjedd (Amerena og Wallece, 2009; Schumacher og Meleis, 

1994). I vanskelige situasjoner hvor samtale med sykepleier ikke er nok, kan det være 

nødvendig å tilby samtale med psykiatrisk sykepleier eller prest.  
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Bivirkninger av immundempende medikamenter kan også ha signifikant innvirkning på 

helserelatert livskvalitet i etterkant av en transplantasjon (Muehrer og Becker, 2005), og kan 

oppleves som en stor psykisk belastning (Amerena og Wallece, 2009). Selv om 

helsetilstanden ble oppfattet som bedre enn før transplantasjonen, innebar det reduserte 

immunforsvaret at informantene ble syke på en annen måte enn før transplantasjonen (Dahl, 

innsendt). Flere hadde vært sykemeldt fra jobb i kortere eller lengre perioder, og noen hadde 

vært innlagt på sykehuset for behandling. Enkelte av informantene beskrev dette som en 

overraskende og uventet påkjenning (Dahl, innsendt). Igjen er det viktig at transplanterte 

personer får god informasjon om følgene av transplantasjonen, både i forkant og etterpå. 

Informantene i studien fortalte at bekymringene gjerne kunne oppleves sterkere når de ble 

skrevet ut til pasienthotellet eller hjem, og de fikk større ansvar for selv å kontakte 

helsepersonell ved mistanke om at noe var galt. Det er derfor viktig at sykepleieren snakker 

om disse usikkerhetsmomentene før utskrivelse fra sykehuset. Det viktig å trygge den enkelte 

på at han får tett oppfølging og oppfordre til å snakke om utfordringer i hverdagen som 

transplantert. Sykepleieren kan snakke med den som er transplantert om forventninger, hva 

som er meningsfullt for den enkelte og gi støtte og hjelp til å akseptere det de opplever 

(Amerena og Wallece, 2009). Det kan også være viktig å fremheve helsegevinsten med å 

være transplantert (McPhee og Fronek, 2012; Amerena og Wallece, 2009). Den første tiden 

etter transplantasjonen er dosene av de immundempende medikamentene større, og en del 

bivirkningene vil reduseres etterhvert som dosene trappes ned (McPhee og Fronek, 2012). Tre 

av informantene fortalte om opplevelsen av unormale svingninger i blodsukkeret (Dahl, 

innsendt). Kun en studie er funnet i forhold til dette fenomenet (Redmont et al, 1998). 

Fornemmelsen av et ustabilt blodsukker kan øke usikkerheten og frykten for en avstøtning 

hos transplanterte personer. Det er derfor nødvendig å kartlegge dette fenomenet nærmere og 

inkludere informasjonen i undervisningen som gis i etterkant av en NPTX.  

3.2.4 Tilrettelegge for sosial kontakt og rolleavklaring  

Opplevelsen av en god overgang kjennetegnes ved at den som er transplantert har god kontakt 

med familie og venner, og føler støtte i overgangsprosessen (Schumacher og Meleis, 1994; 

Meleis et al, 2000). Flere studier viser at sosial støtte spiller en vesentlig rolle i forhold til å 

oppnå god livskvalitet etter transplantasjonen (Pera, Vasallo, Rabasa, Salinas, Laureano og 

Brulles, 2009; Amerena og wallace, 2009; Muehrer og Becker, 2005). Avstand til hjemmet 

var én av faktorene som kunne gjøre det vanskelig for informantene å bevare god kontakt med 
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familiemedlemmer. Urstad et al (2012) viste også hvordan det å være borte fra familien i en 

lengre periode kunne medføre emosjonelt stress. Det kan være viktig å snakke om hvordan 

det oppleves å være langt unna familie, og planlegge hvordan den som har gjennomgått 

transplantasjonen selv og sykehuset kan tilrettelegge for besøk ved lange avstander. 

Sykepleieren bør være ekstra oppmerksom på hvordan det preger den enkelte å ha familie og 

venner langt borte. De som opplever dette kan ha større behov for støtte og samtaler med 

sykepleieren mens de er innlagt på sengepost eller pasienthotellet.  

 

Sykepleieren kan også være en viktig støtte for pårørende, særlig ved kritiske hendelser. Det 

kan være nyttig å tilby pårørendesamtaler for å kartlegge hvordan kritiske hendelser påvirker 

nærmeste familie. Informantene uttrykte at kritiske hendelser, som postoperative 

komplikasjoner, kunne være ekstra belastende hvis de selv hadde ansvaret for å informere og 

støtte egen familie i perioder hvor de var slitne, reduserte og preget av helsetilstanden. I slike 

situasjoner kan sykepleieren informere og støtte de pårørende, samtidig med å lette 

ansvarsfølelsen hos personen som er transplantert.  

 

En viktig del av sykepleierens rollestøtte er bevisstgjøring i forhold til rollen som 

transplantert. Intervjumaterialet viste ulike eksempler på rollekonflikter i etterkant av 

transplantasjonen, både som resultat av lange avstander og lite kontakt i perioden 

informantene var innlagt, og på grunn av familiens og informantens forventninger om hva 

rollen som transplantert innebar. Amerena og Wallece (2009) viser også til ulike 

rollekonflikter som kan oppstå i etterkant av en nyretransplantasjon, både i forhold til at 

omsorgsbehovet kan svinge med helsesituasjonen og i forhold til at transplanterte personer 

kan ha behov for å oppleve selvstendighet. Usikkerhet rundt egen rolle og ønsket om å møte 

forventningene om rollen som frisk, kan gjøre at den som er transplantert holder tilbake egne 

bekymringer (Dahl, innsendt). Rollestøtte innebærer blant annet at sykepleieren bidrar til økt 

bevisstheten og forståelse i forhold til sin nye rolle, andres rolle og dynamikken i ulike 

relasjoner (Meleis, 1975). Dette innebærer også å se andres perspektiver og forstå hvordan 

egen rolle har effekt på andre (Schumacher et al, 1999). Både den som er transplantert og nær 

familie kan oppleve at rollene endres etter transplantasjonen. Sykepleieren kan derfor ha en 

viktig funksjon i forhold til å gjøre personer som er transplanterte og familien bevisste på 

rollekonflikter som kan oppstå i etterkant av transplantasjonen. 
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4 OPPSUMMERING OG DISKUSJON  
Gjennom å bruke Meleis’ overgangsteori som verktøy er datamaterialet i studien brukt for å 

avdekke utfordringer det første året etter en NPTX. Med utgangspunkt i Melies’ 

prosessindikatorer (Meleis et al, 2000) ble det formulert fire sykepleietiltak med fokus på 

sykepleierens rollestøtte; a) tilrettelegge for samhandling, b) gi tilpasset undervisning og 

veiledning c) hjelp til å mestre kritiske hendelser, og d) tilrettelegge for sosial kontakt og 

rolleavklaring. Gjennom rollestøtte kan sykepleieren gi informasjon og veiledning for at 

transplanterte personer gradvis skal kunne mestre sin nye rolle (Meleis, 1975). 

Sykepleietiltakene har en preventiv funksjon (Meleis, 1975) i forhold til å forberede den 

enkelte på hva den nye rollen som transplantert innebærer, slik at transplanterte personer kan 

oppnå selvstendighet i forhold til å ivareta egen helse. Like viktig er den terapeutiske delen av 

sykepleierens rollestøtte (Meleis, 1975), som handler om å hjelpe den som er transplantert til 

å mestre de utfordringene han står i der og da, eller har erfart i løpet av overgangen.  

 

Denne studien fremhever behovet for god informasjon gjennom det første året etter en NPTX. 

Dette krever at helsepersonell er tilgjengelig og at transplanterte får en oppfølging som er 

preget av kontinuitet, siden både helsetilstanden og informasjonsbehovet er i endring det 

første året etter transplantasjonen. Undervisningen som gis må skje over tid, fordi det er 

mange faktorer som påvirker evnen til læring i den postoperative fasen (Urstad et al, 2012; 

Sauer et al, 2009). Samtidig vil fokuset hos den som er transplantert være på det som er viktig 

der og da (Urstad et al, 2012). Det kan være vanskelig å ta inn informasjon som har et 

langsiktig perspektiv, men som kan bli mer relevant senere. Studien peker også på behovet for 

psykososial oppfølging i forhold til utfordringer som postoperative komplikasjoner, 

bivirkninger av immundempende medisiner, frykten for avstøtning og rollekonflikter. 

Postoperative komplikasjoner kan ha stor innvirkning på meningsaspektet ved 

transplantasjonen, og sykepleieren bør ta på alvor hvordan dette kan påvirke 

overgangsprosessen. Samtaler kan være konstruktive for den som er transplantert ved at 

vanskelige tanker blir møtt på en respektfull måte og vanskelige hendelser kan bearbeides og 

kanskje rettferdiggjøres (Amerena og Wallece, 2009). Bivirkninger av medikamenter og 

usikkerhet rundt organenes levetid kan ha negativ effekt på livskvaliteten i etterkant av en 

transplantasjon (Muehrer og Becker, 2005; Amerena og Wallece, 2009). Den som er 

transplantert trenger god informasjon og muligheten til å snakke om tanker rundt 

usikkerhetsmomenter før han skrives ut fra sengepost. Det kan også være nyttig å bringe disse 
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tankene på banen når det har gått en stund, siden bivirkninger og bekymringer i forhold til 

disse gjerne kommer etter hvert. Mye av sykepleierens rollestøtte handler om bevisstgjøring 

rundt hverdagslivet som transplantert, omformulering av forventninger og kanskje redefinere 

meningen, hvis tilværelsen som transplantert oppleves som annerledes enn det forventningene 

tilsa. Hvilke roller den som er transplantert får etter hjemreise, samt rollene til pårørende, kan 

være et viktig tema i samtaler med transplanterte personer og nærmeste familie. 

4.1 Resultatet som kvalitetskriterium  
I de senere år har målsettingene for kvalitet i helsetjenesten blitt mer fokusert på pasient-

sentrerte modeller, noe som krever et større fokus på pasientopplevelser og måling av 

pasienttilfredshet (Schembri, 2015; stortingsmelding 10, 2012-2013; stortingsmelding 11, 

2014-2015). I den forbindelse finnes det ulike undersøkelser og ulike begreper for å få fram 

pasientens perspektiver på kvalitet, blant annet brukes pasienttilfredshet, pasienterfaring, 

pasientopplevelse og pasientmedvirkning. Et interessant spørsmål er hvorvidt disse 

undersøkelsene reflekterer kvalitet i helsetjenesten. Flere studier viser at gode 

pasientopplevelser og god klinisk praksis henger sammen. Jha, Orav, Zheng og Epstein 

(2008) undersøkte pasienttilfredshet i en rekke sykehus i USA, og fant at høy 

pasienttilfredshet hang sammen med høy kvalitet målt i forhold til en rekke 

kvalitetsindikatorer. Greaves et al (2012) fant at de sykehusene som skåret høyt på web-

baserte pasientvurderinger også hadde lavere dødelighet, færre reinnleggelser og at 

vurderinger av god hygiene hang sammen med lavere forekomst av MRSA og infeksjoner 

med Clostridium difficile. Studier av pasienttilfredshet kan si noe om hvordan helsepersonell 

yter helsehjelp, og kvaliteten på den helsehjelpen som blir gitt (Schembri, 2015). Kvalitet er 

likevel subjektivt og pasientens opplevelse av kvalitet er også avhengig av personlige faktorer 

som kjønn, alder, utdanning, helsesituasjon, personlighet og preferanser (Grøndahl, 2012). 

For at pasienten skal kunne opparbeide seg kunnskap i forhold til å vurdere kvalitet, er god 

informasjon avgjørende for å få innsikt i egen helsesituasjon, innholdet i helsehjelpen, mulige 

risikoer og bivirkninger (pasient –og brukerrettigheter, 1999, § 3-2). Det er følgelig også et 

mål i stortingsmeldingene at det skal gis tilstrekkelig informasjon for å fremme egenomsorg, 

mestring og pasientmedvirkning, noe som forutsetter et godt samarbeid med helsepersonell. 

Helsetjenesten skal videre være tilgjengelig, helhetlig og preges av kontinuitet 

(stortingsmelding 10, 2012-2013; stortingsmelding 11, 2014-2015). Resultatene i denne 
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studien reflekterer viktigheten av disse aspektene og styrker disse momentene som indikatorer 

på kvalitet.  

Studien viser viktigheten av å senke terskelen for å ta kontakt med helsepersonell og bedre 

tilgjengelighet av helsepersonell. Dette kan blant annet gjøres gjennom å utvikle digitale 

tjenester. Helseminister Bent Høie omtalte dette i sin sykehustale i 2014, hvor han tok til orde 

for å videreutvikle digitale tjenester for at pasienten skal komme lettere i kontakt med helse –

og omsorgstjenesten og ha dialog med helsepersonell. Utvikling av digitale tjenester bør 

derfor bli en satsning i tiden fremover.  

 

Hvis kvaliteten på oppfølgingen etter NPTX skal basere seg på pasientens erfaringer og 

tilfredshet er det avgjørende at det gjøres flere studier som ser på pasientopplevelser. Denne 

studien er liten og har et begrenset utvalg på seks nyre-pankreastransplanterte menn, likevel 

peker funnene i retning av viktige aspekter ved sykepleierens helsehjelp det første året etter en 

NPTX. 

4.2 Overgangsteori som teoretisk ramme og praktisk verktøy 
Overgangsteori er et nyttig verktøy fordi den setter den transplantertes personens perspektiv i 

fokus og gir oversikt over hvilke faktorer som påvirker opplevelser, reaksjoner, atferd og 

behov i overgangsprosessen (Meleis, 2012). På denne måten kan overgangsteori avdekke 

situasjoner hvor transplanterte personer er spesielt sårbar i forhold til helse, og er relevant i 

utformingen av sykepleietiltak (Meleis et al, 2000). Fokuset på overgang gir et helhetlig bilde 

av den store endringen som følger en transplantasjon, og bruk av modellen kan fremme 

kontinuiteten i helsehjelpen sykepleiere bidrar med (Chick og Meleis, 1986). På denne måten 

er Meleis’ overgangsteori høyst relevant i forhold til mål for kvalitet i helse –og 

omsorgstjenesten (stortingsmelding 10, 2012-2013; stortingsmelding 11, 2014-2015).  

 

Overgangsteori er en teori på mellomnivå og er utviklet induktivt og deduktivt gjennom 

mange ulike studier av friske og syke mennesker i forskjellige overganger (Meleis, 2010). I 

denne refleksjonsoppgaven har jeg forsøkt å gjøre overgangsteorien mer situasjonsspesifikk i 

forhold til beskrivelsene de seks informantene hadde, dette har ført til noen endringer i 

modellen (figur 2), blant annet i forhold til fremmende og hemmende faktorer. Likevel kan 

modellen i stor grad reflektere overgangen informantene forteller om. For eksempel er de 

samme prosessindikatorene brukt, og viser til viktige, helsefremmende responser underveis i 
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overgangen. Disse prosessindikatorene har derfor også blitt brukt i utformingen av 

sykepleietiltakene, som har til hensikt å gi støtte og legge til rette for en helsefremmende 

overgang. ”Role supplementation” eller rollestøtte ble introdusert av Meleis i 1975 og 

sykepleierens rollestøtte har siden blitt brukt til å lage flere situasjonsspesifikke 

sykepleietiltak, eksempelvis for å gjøre kommende mødre klare for morsrollen (Meleis og 

Swendsen, 1978) eller i forhold til rehabilitering etter hjerteoperasjon (Dracup, Meleis, Baker, 

og Edlefsen, 1984). Rollestøtte er likevel et lite utviklet begrep og de fleste studier som tar for 

seg overgangsteori fokuserer på selve overgangen (Im, 2006). Rollestøtte handler om å gjøre 

den som er transplantert bevisst på og klar for den rollen han er i eller skal inn i, og hvordan 

denne rollen formes, defineres og redefineres i samspill med andre mennesker (Meleis, 

Swendsen og Deloras, 1980). Sykepleierens rollestøtte gir den transplanterte personen 

hovedrollen i overgangen, og sykepleierens helsehjelp må hele tiden ta hensyn til den 

transplanterte personens behov der og da. Altså innebærer rollestøtte både å se behovene til 

den enkelte som et eget individ men også i samspill med andre, og er med på å gi et helhetlig 

bilde av den transplanterte personen. 

5 KONKLUSJON 
Denne oppgaven tar for seg oppfølgingen det første året etter en NPTX. Studien har et lite 

utvalg på seks nyre-pankreastransplanterte menn, likevel peker studien i retning av ulike 

forhold som kan bidra til å øke kvaliteten på oppfølgingen som blir gitt. På bakgrunn av 

informantenes beskrivelse av overgang og bruk av Meleis overgangsteori, er det utviklet fire 

sykepleietiltak i form av rollestøtte; a) tilrettelegge for samhandling, b) gi tilpasset 

undervisning og veiledning, c) hjelp til å mestre kritiske hendelser og d) tilrettelegge for 

sosial kontakt og rolleavklaring. 

 

Videre studier bør også kartlegge informasjonsbehovet og den informasjonen som blir gitt i 

forkant av en NPTX, noe som er svært viktig i forhold til å forberede pasienter på den store 

overgangen en NPTX innebærer, og gi dem et godt grunnlag for å ta beslutningen om å 

gjennomgå en NPTX. Samtidig trengs det flere studier som tar for seg overgangen i etterkant 

av transplantasjonen, siden det finnes lite forskning på området.  

 

Funnene i denne studien vil bli brukt i undervisning av helsepersonell som jobber med og 

følger opp nyre-pankreastransplanterte personer. 
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