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SAMMANFATTNING 

Organdonation förkommer i hela världen och fungerar på ett likvärdigt sätt. Organdonation 

och organdonationsprocessen är något som sjuksköterskor kan stöta på under sitt arbete inom 

akutsjukvården. Organdonationsprocessen ser ut ungefär på samma sätt världen över, men 

upplevs på olika sätt. Syftet med denna beskrivande litteraturstudie var att beskriva sjuk-

sköterskors inställning till och upplevelser kring organdonation och organdonationsprocessen 

då en patient avlidit. De frågeställningar som författarna hade var sjuksköterskors inställning 

till organdonation och vilka upplevelser sjuksköterskor hade kring organdonationsprocessen. 

Totalt sett verkar sjuksköterskor ha en positiv inställning till organdonation, även om inte alla 

sjuksköterskor har tagit ställning till det för egen del. Det fanns en brist på kunskap och 

utbildning bland sjuksköterskor och det framkom att de tyckte att det känns obehagligt att 

vårda någon som var levande men ändå död. De flesta tycktes dock vara överens om att 

donation är något positivt och att det görs av en god anledning. Författarnas slutsats var att 

utbildning behövs för att öka kunskapen om organdonation. Utbildning behövs också för att 

sjuksköterskan skall känna sig mer trygg i sin roll kring organdonationsprocessen 

 

Nyckelord: Organ- och vävnadsdonation, erfarenhet, inställning, omvårdnad, 

organdonationsprocessen. 



Bendelin & Hällerståhl   

ABSTRACT 

Organ donation is a globally occurring phenomenon, which appears fairly the same all around 

the world. Organ donation and the organ donation process is something nurses could come 

across at their work in acute hospital care. The organ donation process looks fairly the same 

all over the world, but everyone experience it differently. The purpose of this descriptive 

literature study was to describe nurses attitude to and experience around organ donation and 

the organ donation process. The question at issue was what nurses attitude to organ donation 

was and what experiences nurses have around the organ donation process. In total nurses 

seem to have a positive attitude to organ donation, even though not all nurses has taken a 

decision for their own part. There was a lack of knowledge and education among nurses and 

they thought it felt strange to nurse someone who was alive but yet dead. Most nurses 

however seemed to agree that donation is something positive and that it is done for a good 

cause. The authors made the conclusion that education is necessary to increase the knowledge 

about organ donation. Education is also necessary for the nurses to feel more secure in their 

roll around the organ donation process. 

 

Keywords: Organ- and tissue procurement, experience, attitude, nursing, organ donation 

process. 
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1. INTRODUKTION 

Med denna uppsats hoppas författarna kunna ge en mer samlad bild av ämnet. Uppsatsen 

kommer att beskriva sjuksköterskornas inställning och upplevelser kring organdonation och 

dess process. Författarna ämnar även försöka få andra mer intresserade av ämnet och därmed 

öka kunskapen om donation. 

 

1.1 Lagen 

Enlig Lagen (1995:831) om transplantation mm, får biologiskt material användas för 

transplantation eller annat medicinskt ändamål, om inte den anhörige eller någon som stått 

denne nära motsätter sig det. Skillnaden mot den gamla transplantationslagen (1975:190) är 

att om en person inte uttalar sig för eller emot organdonation antar man att personen ifråga är 

positivt inställd. Den nya lagen reglerar när och hur biologiskt material, både organ och 

vävnader, från människor får användas för transplantation eller för annat medicinskt ändamål. 

Enligt den gamla transplantationslagen (1975:190) kunde hornhinnor och hjärtklaffar 

användas utan den avlidnes eller dennes anhöriges tillstånd, detta är inte tillåtet idag.  

 

1.2 Begreppet hjärndöd och donationskriterier 

Lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död, säger att en människa är 

död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort. När det har 

fastställts att döden har inträtt får medicinska insatser fortsättas, om det behövs för att bevara 

organ eller annat biologiskt material i avvaktan på ett transplantationsingrepp. Ottosson 

(2001) skriver att när en människa konstaterats ha total och oåterkallelig hjärninfarkt kan de 

bli aktuella som donatorer. När medicinska insatser förlängs på den hjärndöde är det viktigt 

att informera de närstående om att det enbart görs för att bibehålla organkvaliteten. De enda 

kontraindikationerna för organdonation är HIV-infektion och malignitet. Enligt Järhult och 

Offenbartl (1999) ökade tillgången till organ 1988, då hjärndödsbegreppet infördes. De 

vanligaste organen och vävnader som kan doneras är lever, njurar, hjärta, lungor, hornhinnor, 

benmärg och bukspottskörtel. 
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1.3 Organdonationsprocessen  

Organdonationsprocessen delas in i nio steg enligt Johansson och Tufvesson (2002). Dessa 

steg är: uppmärksammande av möjlig donator, diagnostik av total hjärninfarkt, medicinsk 

utredning, inhämtande av samtycke, vård av donator, donatorsoperation, organfördelning, 

transplantation, uppföljning av anhöriga och personal. 

 

Enligt Siminoff och Saunders-Sturm (1998) befinner sig de flesta donatorer på en 

intensivvårdsavdelning. Vissa vävnader kan dock doneras upp till 24 timmar efter ett 

hjärtstillestånd, vilket betyder att donatorn inte behöver ha dött genom att ha konstaterats 

hjärndöd. Håkansson (2002) skriver att när en patient avlider kan i princip alla inblandade 

läkare ställas inför uppgiften att ta upp frågan om organdonation med de anhöriga. Även 

sjuksköterskor berörs av detta när anhöriga ställer frågor om organdonation. Även om 

donation kan ha varit aktuell i många fall, har studier visat att läkare inte alltid tillfrågat 

anhöriga om donation. Därmed har donationen inte blivit aktuell. Funderingar finns på om 

orsaken till detta är att läkare och sjuksköterskor upplever sig ha otillräcklig kompetens för 

uppgiften. 

 

1.4 Anhöriga 

Siminoff, Mercer, Graham och Burant (2007) redovisade från en studie att den mest uttalade 

anledningen till att donation tilläts av de anhöriga var altruism, en önskan om att få hjälpa 

andra. De flesta gav tillstånd till donation eftersom anhöriga hade kännedom om patientens 

vilja. Vidare redovisades att den främsta anledningen till att anhöriga inte godkände donation 

var att de trodde att patienten var negativt inställd. 

 

I en studie genomförd i Schweiz (Kesselring, Kainz & Kiss, 2007) beskrevs minnen från 

anhöriga, angående hjärndöd och de olika steg de går igenom när de har kontakt med 

sjukvårdspersonal. Dessa steg beskrevs som: det första mötet med personalen, mottagande av 

dåliga nyheter, konfrontering med termen hjärndöd, förfrågan om organdonation, beslut om 

organdonation. 
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En studie genomförd i Pennsylvania 1994-1999 (Siminoff, Gordon, Hewlett & Arnold, 2001) 

visade att det fanns olika anledningar till att anhöriga sa nej till donation. Det kunde bero på 

att sjukvårdspersonalen inte visade delaktighet, att patienten inte fick den omsorg den 

behövde eller att anhöriga kände sig pressade till ett beslut. Det spelade inte någon roll om 

frågan om donation kom från en läkare, sjuksköterska eller donationskoordinator. 

 

1.5 Sjuksköterskans uppgift 

Omne-Pontén (1988) menade att sjuksköterskans främsta uppgift var att finnas till och 

fungera som stöd till de sörjande, när de fått besked om att en närstående avlidit. I en så 

ovanlig situation som organdonation innebär, är anhörigas behov av stöd varierat. Det är som 

sjuksköterska viktigt att man samlar in kunskap om vilket behov av stöd varje anhörig 

behöver. Randhawa (1996) påtalade att sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård 

troligtvis kommer att ställas inför svårigheten att vara med när frågan om organdonation 

ställs. Svårigheterna att förbereda sig inför detta är något sjusköterskan ställs inför. Hon 

beskrev denna process i olika steg.  

 

Vidare beskrev Pandhawa (1996) att det första steget i organdonationsprocessen är att 

identifiera potentiella donatorer. När detta har gjorts är nästa steg att ta upp frågan om 

organdonation med anhöriga. Det gäller då att vara beredd på de anhörigas frågor kring 

organdonation. Det är även viktigt att som sjuksköterska vara säker i sin roll och kunna 

hantera situationen, kunna förklara hela organdonationsprocessen och svara på de frågor som 

kommer. Slutligen är det viktigt att vara ett stöd för den sörjande familjen, oavsett vad de tar 

för beslut i frågan om organdonation.  
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1.6 Problemformulering 

Allmänhetens inställning till organdonation är något som med jämna mellanrum tas upp i 

media. Sjuksköterskor är de som har mest kontakt med donatorer och deras anhöriga. Vad 

som inte framkommer så ofta är sjuksköterskans inställning och upplevelser kring 

organdonation. När en donation skall genomföras, är det flera steg som ska genomföras, dessa 

tillsammans kallas för organdonationsprocessen. I denna process finns många olika 

svårigheter för sjuksköterskan.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors inställning till organdonation 

och upplevelser kring organdonationsprocessen. 

 

1.8 Frågeställningar 

Vad är sjuksköterskors inställning till organdonation? 

Vilka upplevelser har sjuksköterskor kring organdonationsprocessens olika delar; diagnostik 

av total hjärninfarkt, inhämtande av samtycke, vård av donatorn och donationsoperationen? 

 

2. METOD 

I metodavsnittet avser författarna förklara sina vetenskapliga ställningstaganden för läsaren. 

Detta gör det möjligt för läsaren att bedöma om studien är trovärdig. Den metod som är 

relevant för studien kommer också att behandlas. 

 

2.1 Design 

Författarna har valt att genomföra studien som en beskrivande litteraturstudie för att komma 

fram till syftet. 
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2.2 Urval 

Författarna har valt att inkludera studier genomförda från 1996 och senare, detta på grund av 

att sökningarna inte gav tillräckligt resultat för att genomföra en litteraturstudie om 

tidsperioden varit kortare. Inga urval av påbyggnadskompetens av sjusköterskorna är gjorde, 

då det inte hade någon betydelse av resultatet.Vidare har studier gjorda på levande donatorer 

exkluderats, då dessa inte var av intresse för denna studie.  

 

2.3 Undersökningsmetod 

Vad som menas med undersökningsmetod är hur forskaren utför sitt praktiska arbete 

(Rosengren & Skölberg, 1994). Det finns två motpoler inom undersökningsmetoden, 

kvalitativ och kvantitativ metod. Vilken metod som ska väljas beror på studiens syfte och 

problemställning.  

 

Är forskarens syfte att förstå och uttyda en företeelse är den kvantitativa metoden att föredra. 

Vill forskaren däremot försöka beskriva och förklara bör personen välja en kvalitativ metod. 

Det centrala när man använder sig av en kvalitativ metod är texten och arbetsmaterialet. Här 

till studeras vanligtvis några få miljöer och vidare karaktäriseras metoden av flexibilitet (Patel 

& Tebelius, 1987). Författarna valde att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

För litteratursökningen har författarna använt sig av databaserna PubMed och CINAHL. 
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Tabell 2.1: Datainsamlingsmetod 

Källa: Egen 

Databas och 

datum

Sökord Träffar Urval 

utifrån 

abstrakt

Använda 

artiklar

CINAHL 071013 Organ donation AND 
Nursing

162 6 3

Organ donation AND 
Experience

50 0 0

Organ donation AND 
Experience AND Nursing

18 5 3

PubMed 071013 Tissue and organ 
procurement [MeSH] AND 
Nursing

233 4 2

Tissue and organ 
procurement [MeSH] AND 
Experience

361 0                           
(inga abstrakt 
lästa då urval 

är för stort)

0

Tissue and organ 
procurement [MeSH] AND 
Experience AND Nursing

21 5 3

Tissue and organ 
procurement [MeSH] AND 
Experiences

65 2 1

Tissue and organ 
procurement [MeSH] AND 
Experiences AND Nursing

12 2 0

Manuell sökning 0 0 2  

 

Flera av artiklarna hittades på olika sökord. Författarna har valt att presentera dessa under en 

sökordskombination, för att få en mer överskådlig tabell. Förutom dessa artiklar har 

författarna hittat två artiklar via referenser, som använts i resultatet. Anledningen till bortfallet 

av artiklar beror på att de inte svarade på syftet och frågeställningarna till studien eller att de 

inte varit publicerade i en vetenskaplig tidskrift, trots att de är vetenskapliga artiklar. En 

annan anledning var att författarna inte kunde få tag på några av artiklarna, trots att abstrakten 

lät bra. 

 

2.5 Dataanalys 

Författarna har tillsammans läst de abstrakt som kom fram i databassökningen. De artiklar 

som valdes ut delades upp mellan författarna så att de läste hälften var. Författarna gjorde då 

enskilt en bedömning om innehållet i artiklarna kunde svara på frågeställningarna. När 

artiklarna var lästa och de lämpligaste valts ut, läste författarna varandras utvalda artiklar och 

därmed gjordes ett sista urval. Artiklarna delades sedan in i ämnen efter frågeställningarna, 
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som sedan bildade underrubriker i resultatet. Därefter bearbetade och analyserade författarna 

alla artiklar som användes i studien. Artiklarna redovisades i en tabell med författare, syfte, 

metod, resultat och kvalitetsbedömning. Bearbetning och analysering av artiklar och studier 

genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2003). Författarna har även tagit hjälp av 

Backman (1998).  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid en beskrivande litteraturstudie behöver det inte sökas något tillstånd från etiska 

kommittén, då den bygger på vetenskapliga artiklar. Författarna har valt studier som fått 

tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Dessa artiklar 

har redovisats och alla resultat har presenterats. 

 

3. RESULTAT 

Resultatet i detta kapitel presenteras genom att först sammanfatta de artiklar som författarna 

valt att ta med och redovisas sedan i löpande text. Detta görs för att få en struktur över 

resultatbilden. Därefter presenterar författarna resultatet utifrån frågeställningarna. 

 

3.1 Artikelsammanfattning 

Följande tabell visar vilka vetenskapliga referenser som kommer att tas upp i resultatkapitlet.  
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Tabell 4.1: Artikelsammanfattning 

Källa: Egen 

Författare Syfte

Metod 

Tillfrågade/  

Svarande

 Resultat
Kvalitets

värde

Blumenthal (2007), 
USA

Organdonationskoordinatorers 
upplevelser av organdonation och 
organdonationsprocessen

Öppen intervju        
21/21

Organdonation och organ-
donationsprocessen upplevdes som 
mycket positiv, men även stressfylld

Medel

Bilgin & Akgun 
(2002), Turkiet

Kunskap och attityd till organdonation 
bland sjuksköterskor och läkare

Enkätundersökning   
1184/947

Kunskapen om organdonation var 
relativt god, medan attityden till 
organdonation var sämre

Hög

Bøgh & Madsen 
(2005), Danmark

Attityd, kunskap och färdighet bland 
sjukvårdspersonal inom intensivvård

Enkätundersökning    
1168/689

Det var en positiv attityd till 
organdonation men en stor brist på 
erfarenhet inom området

Medel

Carter-Gentry & 
McCurren (2004), 
USA

Utmaningar som operations-
sjuksköterskan ställs inför vid 
donationsoperationen

Öppen intervju             
8/8

Sjuksköterskorna uttryckte en 
utmaning i att känna sig arga, ledsna 
och hjälplösa i sitt arbete

Medel

Collins (2005), 
Storbritannien

Sjuksköterskors kunskap och 
utbildningsbehov inom organdonation

Enkätundersökning      
37/31

De tillfrågade saknade förtroende att 
bemöta anhöriga och saknade 
kunskap i kriterierna för hjärndöd

Medel

Kennedy (1996), 
USA

Förhållandet mellan akutsjuk-
sköterskors attityd till donation och 
deras intention att fråga potentiella 
donatorers familjer om donation

Enkätundersökning    
233/109

Ett samband fanns mellan sjuk-
sköterskors attityd till donation och 
frekvensen av tillfrågning hos 
anhöriga

Låg

Kent (2002), 
Storbritannien

Psykologiska faktorer som påverkar 
sjuksköterskors vilja att diskutera 
donation med anhöriga

Enkätundersökning   
776/326

En negativ attityd till donation och 
transplantation fanns. Rädsla inför 
donationsprocessen och tidigare 
erfarenheter spelade stor roll i 
sjuksköterskans samtal med anhöriga

Hög

Kim, Elliott & Hyde 
(2004), Korea

Koreansk sjukvårdspersonals attityd 
och kunskap om organdonation och 
transplantation

Öppen intervju              
9/9

Det fanns en brist på kunskap 
angående hjärndöd och organ-
donationsprocessen. Attityderna var 
blandade och något negativa

Hög

Kim, Fisher & 
Elliott (2006), 
Korea

Intensivvårdssjuksköterskor attityd till 
hjärndöd och organtransplantation

Enkätundersökning     
525/520

Attityden till organtransplantation var 
positiv, medan attityden till hjärndöd 
var mer splittrad

Medel

Ozdag & Bal 
(2001), Turkiet

Sjuksköterskors kunskap, kännedom 
och acceptans av vävnads- och 
organdonation

Enkätundersökning     
723/474

Kunskapen om donationslagen var 
låg. Även om de flesta hade en 
positiv inställning till donation så var 
få villiga att prata med anhöriga om 
donation

Medel

Pearson, Robertson-
Malt, Walsh & 
Fitzgerald (2001), 
Australien

Sjuksköterskans känslor och 
erfarenhet av att vårda hjärndöda 
organdonatorer

Öppen intervju         
20/20

Sjuksköterskorna ansåg att det var en 
utmanande erfarenhet att vårda 
någon som konstaterats hjärndöd

Hög

Pelletier-Hibbert 
(1998), Kanada

Identifiera olika typer och antal 
"coping strategies" som används av 
sjuksköterskor i vården av en donator

Öppen intervju          
17/17

Att utöva kontroll över sina känslor, 
distansera sig och ta time-out var de 
mest använda strategierna

Medel

Rachmani (2000), 
Israel

Ändring i kunskap, attityd och 
avsiktligt beteende bland läkare och 
sjuksköterskor mot organdonations-
processen

Enkätundersökning     
176/176

Kunskapen om organdonations-
processen var låg, men attityden till 
organdonation var positiv

Låg

Regehr, Kjerulf, 
Popova & Baker 
(2004), Kanada

Operationssjuksköterskors attityd till 
organdonation och deras erfarenhet i 
att delta i donationsoperationen

Öppen intervju 
14/14

Donationsoperationen upplevdes som 
mycket stressfylld

Medel
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3.2 Inställningen till organdonation 

En studie gjord i Danmark av Bøgh och Madsen (2005) visar att 81 % av sjuksköterskorna 

stödjer organdonation, men endast 45 % är villiga att donera sina egna organ efter sin död. I 

Turkiet skrev Ozdag och Bal (2001) att ca 50 % av sjuksköterskorna var villiga donera sina 

organ vid sin död. Denna siffra är dock relativt låg, då större andelen av de tillfrågade var 

positivt inställda till organdonation. Ytterligare en studie från Turkiet, genomförd av Bilgin 

och Akgun (2002), visade att endast 37 % av sjuksköterskorna var villiga att donera sina egna 

organ. Argumenten som fördes mot organdonation var oro över att organen skulle användas 

på olämplig sätt och oro över att den livsuppehållande vården skulle avslutas för tidigt. Enligt 

en kanadensisk undersökning genomförd av Regehr, Kjerulf, Popova och Baker (2004) kunde 

fem av de 14 tillfrågade inte tänka sig att ge sitt medgivande till donation, för sig själv eller 

någon anhörig. Detta berodde på att sjuksköterskorna hade upplevt hur respektlöst donatorn i 

vissa fall behandlats. Kennedy och Farrand (1996) redovisade i en studie från USA att 86 % 

av de tillfrågade var villiga att donera sina organ. Där hade de flesta en positiv tilltro till 

organ- och vävnadsdonation. 

 

Studier i Korea genomförda av Kim, Elliott och Hyde (2004) och Kim, Fisher och Elliott 

(2006) visade att även om inställningen till organdonation och termen hjärndöd till viss del 

var negativ, ansågs det ändå vara en positiv livräddande åtgärd. Anledningen till den negativa 

inställningen berodde troligtvis på att sjuksköterskor inte tyckte att kollegor behandlade 

donatorn med respekt. De uttryckte också ett obehag mot organdonation eftersom de ville 

bevara kroppen orörd inför ett liv efter döden. 

 

En undersökning av Bilgin och Akgun (2002) visade att ca 70% av sjuksköterskorna och 

läkarna i Turkiet var medvetna om den gällande lagstiftningen angående organdonation. I 

Storbritannien genomfördes en studie av Kent (2002) som visade att endast 8 % av de 

tillfrågade sjuksköterskorna kunde återge kriterierna varför organdonation inte kunde 

genomföras. Endast 9 % visste att HIV-infektion var en anledningen till att vävnadsdonation 

inte kunde genomföras. I en annan studie i Storbritannien, genomförd av Collins (2005), 

framkom det att 38 % inte kunde nämna en enda kontraindikation till vävnadsdonation. Vid 

förfrågan kunde 16 % av sjuksköterskor inte nämna någon vävnad som kunde doneras och 

som mest kunde 16 % av sjuksköterskorna nämna fyra olika vävnader för donation. 
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Studier genomförda av Bilgin och Akgun (2002) och Kennedy och Farrand (1996) visade att 

önskemål och behov av utbildning och träning inom de flesta områdena i organdonations-

processen var stort, då endast ett fåtal fått det under sin utbildning. Enligt Pelletier-Hibbert 

(1998) framkom det att det var viktigt att kunna ge emotionellt stöd till sina kollegor. Det var 

även viktigt att få diskutera donationsprocessen för att undvika att senare bli utbrända. 

 

I en studie genomförd i USA (Blumenthal, 2007) beskrev några donationskoordinatorer sitt 

jobb som ”ett kall” eller ”en chans att göra en dramatisk skillnad i människors liv”. Beslutet 

att arbeta med donation verkade bero på en blandning mellan altruism och egoism. Många 

koordinatorer uppmärksammade det unika och speciella i deras jobb, men de var motvilliga 

till att belöna sig själva och sin talang. De uttryckte istället att det var människorna de 

arbetade för som var de speciella. Arbetet som koordinator upplevdes som isolerat och 

ensamt, men uppvägdes av mötet och kontakten med donatorns anhöriga.  

 

3.3 Upplevelser kring organdonationsprocessen 

3.3.1 Diagnostik av total hjärninfarkt 

Undersökningen av Bøgh och Madsen (2005) visade att av den tillfrågade vårdpersonalen 

ansåg sig cirka hälften ha tillräcklig kunskap för att förklara vad som menas med termen 

hjärndöd. Bilgin och Akgun (2002) menade att större delen av de tillfrågade visste hur man 

fastställde diagnosen hjärndöd. Enligt Kent (2002) var sjuksköterskorna medvetna om att vid 

ett fastställande av hjärndöd skulle vissa riktlinjer följas. Trots detta trodde nästan hälften av 

sjuksköterskorna att hjärtstillestånd var en förutsättning för fastställandet av hjärndöd. I en 

undersökning i Israel av Rachmani (2000) visade det sig dock att kunskapen om hjärndöd och 

identifiering av potentiella donatorer var otillräckliga bland deltagarna. 

 

Undersökningen av Kim et. al. (2004) visade att några trodde att den hjärndöde patienten en 

dag kanske skulle återfå medvetandet. Många hade svårt att skilja på hjärndöd och vegetativt 

tillstånd. De ansåg att döden inföll först när all hjärt- och lungfunktion helt slutat fungera. 

Enligt Regehr et. al. (2004) uttryckte många sjuksköterskor en oro över donatorn. En fråga 

som ofta uppstod var om donatorn verkligen var död. Kim et. al. (2006) beskrev att många var 

rädda för att acceptera hjärndöd som en riktig död på grund av risken för fel diagnos från 

läkarna. Drygt hälften tyckte att avlägsnandet av donatorns organ innan hjärtat slutat slå var 
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en kränkning av den hjärndödes rättigheter. Enligt Ozdag och Bals (2001) undersökning 

visade det sig att sjuksköterskorna har kunskap i ämnet och är intresserade, men tvekar över 

att bli aktivt involverade. 

3.3.2 Inhämtande av samtycke 

Pelletier-Hibbert (1998) beskrev att det mest påfrestande och svåra under processen för 

sjuksköterskorna var själva konfrontationsstadiet, eftersom det var den mest förödande 

stunden för familjen. En studie av Kent (2002) visade att sjuksköterskor som arbetade inom 

ett område där organdonation var i högre grad förekommande, t.ex. akutsjukvård, kände sig 

mer kompetenta att ta upp en diskussion angående donation med anhöriga, än sjuksköterskor 

som arbetar inom andra områden. Studien visade också att de sjuksköterskor som var positivt 

inställda till donation och de som hade större kunskap om vad som kan doneras, var mer 

benägna att diskutera det med anhöriga. 

 

Collins (2005) redovisade i sin studie att av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg endast fem 

stycken att det var doktorns uppgift att ta upp frågan om organdonation med anhöriga. Vidare 

framkom det att tre stycken ansåg att det var den omvårdnadsansvariga sjuksköterskans 

uppgift, medan resterande 23 ansåg att det var den person som hade bäst kontakt med de 

anhöriga. Denna person är dock oftast den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan. Enligt 

Kennedy och Farrand (1996) ansåg ungefär hälften av sjuksköterksorna att de vara skyldiga 

till att ta upp frågan om organdonation med anhöriga. Studien av Bøgh och Madsen (2005) 

visade att ungefär lika stor andel ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att ta upp frågan om 

organdonation med anhöriga. 

 

I Rachmani (2000) framkom att det generellt finns en positiv inställningen till organdonation 

bland sjukvårdspersonal. Däremot var inställningen till att kontakta anhöriga mindre positiv. 

En undersökning gjord i Turkiet (Ozdag, & Bal, 2001) visade att drygt hälften av 

sjuksköterskor inte är villiga att prata med anhöriga om donation. Enligt Kim et. al. (2004) 

kunde sjuksköterskorna inte ställa frågan om donation till anhöriga, eftersom de inte alltid 

trodde på att patienten var död. Det uttrycktes en känsla av motvilja att bemöta anhöriga 

eftersom det kunde uppfattas som kränkande att föreslå donation. 

 

Pearson, Robertson-Malt, Walsh och Fitzgerald (2001) menade att en viktig aspekt i 

sjuksköterskans roll var att ge anhöriga den tid och avskildhet de behövde för att ta sitt beslut 
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och kunna känna sorg. De ansåg även att det var viktigt att stödja de anhöriga i deras beslut 

angående donation oavsett sjuksköterskornas inställning till organdonation. 

3.3.3 Vård av donator 

Undersökningen av Pearson et.al. (2001) visade att en central del för alla sjuksköterskor som 

vårdade donatorer, var att ge omsorg till de anhöriga och att möta deras känslomässiga behov. 

Sjuksköterskorna upplevde att när de fått en känslomässig kontakt med anhöriga var det 

lättare att förutse vad som senare kunde bli oroväckande för dem. De kände därmed också att 

det blev lättare att stödja de anhöriga. Något som sjuksköterskorna ansåg vara mycket 

påfrestande enligt Pelletier-Hibbert (1998) var den osäkerhet som de anhöriga upplevde när 

en familjemedlem drabbats av en livshotande skada och risken att förlora denne. För att klara 

av detta ansåg sjuksköterskorna att de fick arbeta med att behålla sitt lugn, vilket de 

uppfattade som jobbigt. Pearson et.al. (2001) skrev i sin undersökning att sjuksköterskan 

genom att vara uppmärksam och vårdande mot donatorn ansåg sig kunna hjälpa de anhöriga 

och prioritera deras känslomässiga behov. Kim et.al. (2006) menade att de flesta tyckte att det 

var givande i arbetet med de anhöriga. Carter-Gentry och McCurren (2004) skrev att många 

operationssjuksköterskor upplevde att deras jobb blev mycket svårare när de kom i kontakt 

med donatorns anhöriga, då situationen blev mer känslomässig. 

 

Enligt Pelletier-Hibbert (1998) använde några sjusköterskor sig av distansering för att klara av 

att vårda donatorn. De ”lämnade jobbet på jobbet” och tänkte inte på donatorn som en 

människa. De flesta ansåg att distansering var nödvändigt för att kunna fortsätta vårda 

donatorn. Trots detta ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att bibehålla en normal 

omvårdnad. Detta för att visa respekt emot donatorn och dennes familj, men också för att 

själv få känna att de gjorde ett bra arbete. Pearson et.al. (2001) beskrev att ett sätt för 

sjuksköterskorna att visa respekt gentemot donatorn var att ge dem samma omvårdnad som de 

gav donatorn innan de fick diagnosen hjärndöd. Samtidigt kände sjuksköterskorna ett stort 

behov av att oavbrutet förklara termen hjärndöd för de anhöriga eftersom donatorn såg 

levande ut. Detta upplevde sjuksköterskorna som känslomässigt splittrande. 

 

Enligt Kim et.al. (2004) tyckte sjuksköterskorna att det var svårt att vårda någon som var 

hjärndöd. Majoriteten kände sig även ängsliga över att träffa de anhöriga, eftersom de i många 

fall skulle vara ett känslomässigt och mentalt stöd för dem. Det fanns både en osäkerhet och 
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oklarhet i att vårda den hjärndöde. Detta på grund av skillnaden i den vård som gavs till en 

donator och en icke-donator. 

 

Pearson et. al. (2001) skrev att en metod som många sjuksköterskor använde sig av för att lära 

sig hantera de situationer de utsattes för, var att koncentrera sig på det positiva i situationen. 

De fokuserade på de liv som räddades genom donationen och uppmanade de anhöriga att 

tänka likadant  

 

Blumenthal (2007) skrev att det var i de anhöriga som koordinatorerna kände att de fann sin 

styrka. I de fall där koordinatorns arbete resulterade i en lyckad donation, t.ex. multiorgan-

donation, kände de sig tillfredsställda med att ha kunnat hjälpa till att göra något positivt av 

en annars så meningslös död. Det mest stressfyllda och upprörande för koordinatorerna var 

när ett fall slutade negativt, t.ex. om donatorns organ inte gick att använda eller om det inte 

fanns någon mottagare till organen. I dessa fall kunde familjens förtroende kännas som en 

börda. Även om koordinatorerna redan i förväg förberett de anhöriga på ett eventuellt negativt 

svar, kände vissa koordinatorer att de svikit familjen. Många av dem hade en känsla av att 

aldrig riktigt vara tillräckliga även där utgången var positiv. Den självkritik som 

koordinatorerna kände kunde dock upplevas som en drivkraft. Nästan alla koordinatorer i 

studien använde sig av ordet passion när de beskrev sitt arbete. 

3.3.4 Donationsoperationen 

För att klara av organdonationsprocessen beskrev sjuksköterskorna hur de förberedde sig 

emotionellt inför själva donationen. Några beskrev att de behövde stänga ute känslorna och 

bara göra sitt jobb. Andra hoppades att de inte skulle vara med på just den operationen, 

eftersom de ansåg det vara för psykiskt påfrestande. De som hade mer erfarenhet tänkte inte 

längre på det som något påfrestande, utan bara något som måste utföras (Carter-Gentry & 

McCurren, 2004). 

 

Carter-Gentry och McCurren (2004) och Regehr et.al. (2004) beskrev i sina studier att alla 

sjuksköterskor kände att tempot i operationssalen var så högt att de inte hade tid att ta itu med 

sina känslor. De upplevde att deras uppgift var ansträngande och arbetet var robotliknande 

och rutinmässigt. Generellt tyckte sjuksköterskor att operationen, då organen togs omhand, 

var en mycket stressfull och upprörande upplevelse. Det berodde på oro för donatorn och 

dennes anhöriga, men även på arbetssituationen. Operationen upplevdes som hektisk och 
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långdragen med få möjligheter till raster. Detta gjorde att sjuksköterskorna kände sig fysiskt 

och känslomässigt utmattade. Vidare upplevde de att det var lättare att hantera situationen om 

de inte såg donatorns ansikte bakom alla arbetsredskap. Dessa redskap gjorde det också lättare 

för sjuksköterskorna att se donatorn som en patient som kunde räddas.  

 

I en studie av Regehr et.al. (2004) beskrevs att sjuksköterskorna ibland kände att processen 

utfördes på ett brådskande och dramatiskt sätt, medan den ibland uppfattades som allt för 

nonchalant av vissa. De upplevde heller inte alltid att donatorn behandlades med respekt av 

operatören eller annan operationspersonal. Operationsprocessen beskrevs som mycket 

påfrestande för sjuksköterskorna. Det fanns inte alltid möjlighet att få ventilera och diskutera 

hur man upplevt situationen. Sjuksköterskorna beskrev att de hanterade situationen genom att 

begränsa sitt tänkande och såg bara sin uppgift och inte hela människan. De såg också på de 

positiva resultaten av att rädda någon annans liv. Ett annat sätt att klara av situationen var att 

känna tacksamhet mot donatorn för vad han/hon hade bidragit med  

 

4. DISKUSSION 

Sjuksköterskors inställning till organdonation varierar världen över. Totalt sett verkar 

sjuksköterskor ha en positiv inställning till organdonation. Deras vilja till att donera sina egna 

organ verkar dock vara mera tveksam. Sjuksköterskors verkar uppleva organdonations-

processen som stressig och mentalt påfrestande, speciellt i mötet med de anhöriga. Det finns 

även en brist på kunskap och utbildning om organdonation bland sjusköterskor. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Inställning till organdonation 

Bland världens sjuksköterskor är känslorna blandande till att donera sina egna organ (Bøgh & 

Madsen, 2005), (Ozdag & Bal, 2001) & (Bilgin & Akgun, 2002). Det som kan påverka 

inställningen till organdonation är sjuksköterskornas kunskap och behov av mer utbildning 

(Bilgin & Akgun, 2002). Författarna försökte se skillnader eller samband mellan olika länder 

och världsdelar. De kunde dock inte se något, eftersom det i Turkiet framkom olika siffror i 

olika studier. En sjuksköterska med en negativ inställning överför kanske denna känsla 

omedvetet till donatorns anhöriga. Detta kan i sin tur påverka de anhörigas ställningstagande 
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till donation. Detta resultat var för författarna mycket förvånande. Majoriteten av de 

tillfrågade sjuksköterskorna i studierna ansåg att donation var något positivt, men 

inställningen till att donera sina egna organ var mer negativ. Författarna ställer sig frågande 

till vad det är som kan ligga bakom detta.  

 

Enligt Kent (2002) och Collins (2005) hade sjuksköterskor i Storbritannien en dålig kunskap 

om kriterierna kring vem som är lämplig som donator och vilka vävnader och organ som kan 

doneras. Detta tyckte vi som författare var svårt att förstå. Som sjuksköterska borde det vara 

en självklarhet att veta att smitta inte skall föras vidare. Därmed kan ju inte vem som helst 

donera sina organ. Likadant är det ju med vissa cancerformer, som även de kan spridas vidare. 

 

Blumenthal (2007) skrev att donationskoordinatorerna var motvilliga att belöna sig själva och 

sin talang, trots att de visste att de gjorde ett bra jobb. De tyckte istället att människorna de 

arbetade för var de som var speciella. Det här är något som författarna tror att sjuksköterskor 

ofta gör. De nedvärderar sig själva och förstår inte vilken stor betydelse de har för de 

anhöriga. Som sjuksköterska borde man vara bättre på att ge sig själv och andra beröm. 

4.1.2 Diagnostik av total hjärninfarkt 

Bøgh och Madsen (2005) menade att det är viktigt för sjuksköterskor att kunna förklara 

termen hjärndöd. Detta beroende på att det är sjuksköterskorna som ställs inför frågorna från 

berörda anhöriga. Studier gjorda i Danmark (Bøgh & Madsen, 2005) och Turkiet (Bilgin & 

Akgun, 2002) visade på god kunskap inom området för fastställande av hjärndöd. Detta till 

skillnad mot studier gjorda i Korea (Kim et.al., 2004 & 2006), Kanada (Regehr et.al., 2004), 

Israel (Rachmani, 2000) och till viss del även Storbritannien (Kent, 2002), där kunskapen var 

lägre och de tillfrågade var mer tveksamma till fastställandet av hjärndöd. Då resultatet var så 

varierande försökte författarna se om det fanns något mönster i vilken del av världen det 

uppfattades olika. Det kunde bero på en tillfällighet att resultatet såg ut så. Författarna 

funderade på om det kunde ha något samband med religiösa åsikter. Detta på grund av att 

några av länderna har en mer religiös kultur och en annan uppfattning om döden. Som t ex i 

Korea där delar av befolkningen tillhör buddismen och buddister tror på ett liv efter döden. 

Det är troligen så att religionstillhörighet spelar roll i frågan om organdonation. 
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4.1.3 Inhämtande av samtycke 

Pelletier-Hibbert (1998) skrev att alla sjuksköterskor tyckte att det var mycket påfrestande att 

ta upp frågan om organdonation med anhöriga. Kent (2002) skrev att sjuksköterskor som var 

positiva till donation fick fler positiva svar än de som hade en negativ inställning. Detta tror 

författarna kan bero på hur frågan framställs inför de anhöriga. En sjuksköterska som har en 

negativ inställning till organdonation eller som känner sig ha för lite kunskap i ämnet, bör 

kanske inte ställa denna typ av frågor. Vill samhället få fler organdonationer är det viktigt att 

frågan ställs på ett humant sätt med kunskap och förståelse. Något som återkom i många 

artiklar var hur viktigt det är att ge anhöriga den tid de behövde för att ta sitt beslut om 

organdonation. Det är viktigt att sjukvårdspersonal alltid finns tillhands för att svara på alla 

frågor, bra som dåliga. I resultatet kom det fram att många sjuksköterskor kände en skyldighet 

att ta upp frågan om organdonation med anhöriga. Det ställde sig författarna undrande till, då 

det känns som att det är en läkaruppgift. Men med rätt inställning och goda kunskaper borde 

detta inte spela någon roll, utan frågan kan ställas även av sjuksköterskor. 

4.1.4 Vård av donator 

Pearson et.al. (2001) skrev att en viktig del för sjuksköterskorna var att ta hand om anhöriga 

och möta deras känslomässiga behov. Sjuksköterskorna kunde känna att när de fått en bra 

kontakt med anhöriga var det lättare att kunna stötta dem i sitt beslut. I Pelletier-Hibbert 

(1998) tyckte sjuksköterskorna att det var mycket påfrestande när anhöriga fick veta att någon 

familjemedlem konstaterats hjärndöd. I denna situation fick sjuksköterskorna jobba hårt med 

att behålla sitt lugn (). Just sådana situationer tror författarna ofta dyker upp i arbetet i vården. 

En stor del i vården av donatorn är att hjälpa och stötta anhöriga. Att sjusköterskorna kan 

känna sig maktlösa många gånger är förståeligt, speciellt i fall där donatorn är ung.  

 

Pelletier-Hibbert (1998) skrev att för att klara det pysiskt svåra med att vårda en donator får 

sjuksköterskorna använda sig av distansering. Att inte ta med sig jobbet hem är viktigt, utan 

när man stämplar ut har man lämnat arbetet. Det var viktigt att ge samma omvårdnad som 

donatorn hade innan den fick diagnosen hjärndöd. I Pearson et.al. (2001) beskrev 

sjuksköterskorna att de ofta fick tala om för de anhöriga vad termen hjärndöd betydde. 

Författarna tror att det kan vara så att när arbetsdagen är slut, kanske man behöver träffas i en 

grupp och gå igenom de svåra situationerna som framkommer vid en organdonation. 

Sjuksköterskorna behöver få mer utbildning kring hjärndödsbegreppet så de kan förklara för 
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anhöriga när de frågar. Det är viktigt att ge tydlig och lätt information till anhöriga eftersom 

det kan vara svårare att ta in information vid en kris. 

 

Enligt Blumenthal (2007) kunde donationskoordinatorerna känna att de svikit familjen om det 

visade sig att donatorn inte kunde donera sina organ. I dessa fall kunde familjens förtroende 

kännas som en börda. Nästan alla koordinatorer i studien använde sig av ordet passion när de 

beskrev sitt arbete. Vi som författare tycker aldrig att koordinatorerna ska känna att de sviker 

familjen. De gör ett meningsfullt jobb. Samtidigt förstår författarna koordinatorernas känsla, 

då de inte fått slutföra arbetet på ett positivt sätt. Något som alla sjuksköterskor borde 

använda sig av är ordet passion när de beskriver sitt arbete. Detta för att det är ett så 

betydelsefullt arbete. 

4.1.5 Donationsoperationen 

Carter-Gentry och McCurren (2004) skrev att för att klara av själva donationen, behövde 

sjuksköterskorna stänga ute alla känslor och bara göra sitt jobb. Det vara många 

sjuksköterskor som inte ville vara med på organdonationsoperationen eftersom den förde med 

sig så många känslor. Detta var oftast lättare för de sjuksköterskor med mer erfarenhet, då de 

såg det bara som ett jobb som måste göras. Enligt Regehr et.al. (2004) kunde själva 

operationen upplevas som dramatisk, hetsig och nonchalant för donatorns anhöriga. Behöver 

det vara så här? Även att ett människoliv precis har tagit slut måste vårdpersonalen tänka på 

donatorn och dess anhöriga som gjort en stor välmening till andra, så de kan få ett nytt liv. 

Det kan vara svårt att gå till arbetet och aldrig visa sina känslor, utan att bara stänga av. Det är 

tydligt att ju mer erfarenhet sjuksköterskan har desto enklare klarar de av dessa jobbiga 

situationer. Erfarenhet kan sjuksköterskor inte få genom att bara stå bredvid, det krävs mycket 

samarbete och utbyte av kunskap från de mer erfarna kollegorna.  

 

4.2 Metoddiskussion 

När arbetet påbörjades hade författarna som mål att endast ta reda på sjuksköterskornas 

upplevelser av donationsprocessen. Författarna märkte dock ganska snart att det gick ihop 

mycket med sjusköterskornas inställning till organdonation. De valde därför att även 

inkludera detta i syftet. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om det i sökningen används 

andra sökord mer relaterade till inställning. För att förstå hur litteraturstudien skulle 

genomföras och hur artiklarna skulle granskas tog författarna hjälp av Forsberg och 
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Wengström (2003) och Backman (1998), vilket var till stor hjälp. Sökningen av artiklar ansåg 

författarna vara intressant, men lite förvirrande då många artiklar dök upp på båda databaser 

och på flera sökord. Det som författarna ansåg vara mest tidskrävande var att granska och 

analysera artiklarna. Författarna tyckte att de artiklar som valdes ut till studien var av bra 

kvlitet efter att ha gjort en kvalitetsgranskning. Några artiklar var svåra att granska, då de 

innehöll mycket svårtolkade tabeller. Något som förvånade författarna under sökningen var 

den brist på svenska vetenskapliga artiklar inom ämnet som publicerats i en vetenskaplig 

tidsskrift, vilket ledde till att studien bara innehåller utländska artiklar. 

 

En litteraturstudie har i detta fall varit intressant eftersom man har kunnat studera hur 

organdonationsprocessen upplevs i andra delar av världen. Det som skulle ha kunnat 

kompletterat denna studie var ett par djupintervjuer med nyckelpersoner inom den svenska 

organdonationsprocessen. Detta med anledning av att svenska vetenskapliga artiklar har varit 

svåra att finna. På grund av detta har författarna inte kunnat se skillnaderna mellan Sverige 

och övriga delar världen kring inställningar till organdonation och upplevelser kring 

organdonationsprocessen. 

 

4.3 Allmän diskussion 

När den nya lagen om transplantation trädde i kraft 1996 i Sverige borde det ha blivit fler 

donatorer, eftersom alla är ”ja-sägare” fram tills dess att något annat sägs. Men finns det 

tillgång till fler organ idag? Enligt undersökningar som gjorts verkar svaret på den frågan vara 

nej. En andledning till att det inte finns så många organ kan vara att man kan rädda fler liv 

med hjälp av läkar-vetenskapen och att behandlingsmetoderna har gått framåt. Okunskap om 

donation och att människor inte har tagit ställning kan kanske också vara en anledning. 

 

Något som återkommer i nästan alla artiklar är vikten av kunskap. När organdonation blir 

möjlig är det många inblandade och vet man då vem som gör vad vid en sån process? 

Sjuksköterskor borde få mer kunskap och utbildning i sådana svåra frågor som organ-

donationsprocessen för med sig. De som arbetar inom akutsjukvården borde kunna få gå en 

utbildning så de vet vad som händer när det är frågan om en organdonation. Kanske skulle det 

kunna vara en del i sjuksköterskeutbildningen, så att alla får ta del av kunskapen.  
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Sjuksköterskorna i undersökningarna tyckte att arbetet ibland var påfrestande, speciellt i 

situationer som involverade chockade anhöriga. Det hade då svårt att bibehålla sitt lugn och 

fick jobba hårt med detta. Just sådana situationer dyker ofta upp i arbetet i vården. Kanske 

behövs det mer krishantering och utbildning kring dessa situationer. Detta för att sjuk-

sköterskorna skall kunna bearbeta det de varit med om så att kan gå vidare och känna sig mer 

trygga i sin roll. Som Carter-Gentry och McCurren (2004) skrev, så är det viktigt att lämna 

jobbet på jobbet. Författarna tror att misstaget många gör är att ta med sig jobbet hem då de 

inte får möjlighet att prata av sig på arbetet. Därför är det viktigt att personalgruppen sätter sig 

ner i slutet av dagen för att diskutera och reflektera om vad som har hänt. 

 

Det finns för få donationskoordinatorer i Sverige. Vad författarna skulle vilja se, är att det 

finns en i varje landsting som kan hålla ihop trådarna vid en organdonation. Detta eftersom 

det är en så stor process. 

 

Författarna har funderat kring vilken forskning som har gjorts inom ämnet och tycker det 

finns alldeles för lite dokumenterat i ett sånt stort och ständigt aktuellt ämne. Författarna 

skulle gärna se lite mer forskning och skulle själva kunna tänka sig att utveckla detta i en  

D-uppsats.
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