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Sammanfattning    
 
Organdonation är en förutsättning för en fungerande transplantationsverksamhet. 
Vården av organdonatorer är komplex och tidigare forskning har visat att 
intensivvårdssjuksköterskor upplever att det finns brister i organisationen i form av 
avsaknad av rutiner och tydligt ledarskap. Sjuksköterskor efterlyser mer utbildning och 
vårdmiljön är en faktor som spelar stor roll i samband med organdonation. Det finns en 
strävan i samhället att öka antalet donationer och därmed ett behov av mer kunskap om 
hur intensivvårdssjuksköterskor idag upplever att organisationen inom intensivvården 
fungerar. Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser 
av förutsättningar och hinder i verksamheten för att bedriva en god vård i samband med 
organdonation. Studien utgår från en kvalitativ ansats, semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med sju intensivvårdssjuksköterskor på två intensivvårdsavdelningar på 
ett universitetssjukhus. En innehållsanalys gjordes och resulterade i fem kategorier: En 
donationsfrämjande utveckling, Förutsättningar och hinder i det praktiska vårdarbetet, 
Förutsättningar och hinder i mötet med närstående, Tillgång till stöd, Att göra gott. 
Sjuksköterskorna upplever att det har skett en positiv förändring gällande 
organisationen och personalens attityder. Väl utarbetade rutiner och kunniga och 
engagerade personer har bidragit till detta. Miljön och då framförallt bristen på 
enkelrum är ett problem som är svårlöst med de förutsättningar som finns idag. Arbetet 
med de närstående ses som en viktig och ibland krävande del av arbetet. Sjuksköterskan 
är den som i stor utsträckning är närvarande på rummet och behöver därför få goda 
förutsättningar i form av tillräckligt med tid och kunskap för att kunna informera och 
stötta de närstående på ett bra sätt.  
 
Nyckelord: organdonation, intensivvårdssjuksköterskor, organisation, förutsättningar, 
hinder, närstående, donationsfrämjande, upplevelser 
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INLEDNING 
Ämnesvalet gjordes utifrån ett personligt intresse för organdonation. Denna typ av vård 
innebär flera olika utmaningar i form av frågor om etik, synen på den mänskliga 
kroppen och liv och död. I tidigare forskning har det beskrivits hur 
intensivvårdssjuksköterskor upplever att det är att vårda organdonatorer och vad de 
anser är viktigt i vården av en donator och dennes närstående. Utifrån denna kunskap 
väcktes frågor angående hur de faktiska organisatoriska förutsättningarna ser ut i 
verksamheten. En studie beskriver att intensivvårdssjuksköterskor upplever att det finns 
brister i organisationen kring organdonation inom intensivvården. Dessa brister i 
strukturen kan bland annat leda till att organdonatorer inte upptäcks. Bristen på struktur 
och organisation påverkar också sjuksköterskornas möjlighet att bedriva en 
professionell vård gentemot den avlidne och de närstående (Flodén, Berg & Forsberg 
2011, s. 311-314). Tidig upptäckt av möjliga organdonatorer och god vård av dessa är 
viktigt för att ge de människor som önskar donera en chans att göra detta och medför 
också att tillgången till organ för transplantation optimeras. För att få reda på mer om 
hur intensivvårdssjuksköterskor upplever att organisationen fungerar idag och hur detta 
påverkar deras arbete behövs mer forskning.  
 
BAKGRUND 

Organdonation i Sverige  
Organdonation är en viktig del av hälso- och sjukvården i Sverige och en förutsättning 
för en fungerande transplantationsverksamhet. Behovet av organ för transplantation är 
stort, i slutet av 2015 var det nästan 800 personer i Sverige som väntade på att få ett 
eller flera organ, majoriteten av dessa väntade på att få en njure. Under samma år var 
det drygt 30 personer som dog i väntan på organ (Scandiatransplant 2015). Under 2014 
transplanterades totalt 814 organ, av dessa kom 657 från avlidna donatorer och 157 från 
levande donatorer. När det gäller antalet transplanterade organ från avlidna har det skett 
en ökning med 10,8 % från 2013, medan det inte har skett några stora förändringar när 
det gäller antalet transplanterade organ från levande donatorer (Socialstyrelsen 2015, s. 
7-8). De organ som kan tas från avlidna donatorer för transplantation är njurar, lever, 
hjärta, lungor, bukspottkörtel och tunntarm (Scandiatransplant 2015). I Sverige finns det 
stora regionala skillnader när det gäller antalet donatorer per miljon invånare. 
Framförallt är det de sydöstra, västra och södra delarna av Sverige som uppvisar lägre 
siffror i jämförelse med Stockholmsområdet samt de norra delarna av Sverige 
(Socialstyrelsen 2015, s. 19-20). 
 

Ett globalt perspektiv  
Bristen på organ är inte enbart ett nationellt utan även ett globalt problem med 
konsekvenser som bland annat illegal organhandel och oetisk hantering av organ. För att 
hitta en lösning på detta problem finns det flera olika internationella försök till 
samarbete, ett exempel på detta är den konferens som WHO initierade i Madrid 2011 
där det beslutades att varje land utifrån sina medicinska och ekonomiska förutsättningar 
bör sträva efter att bli självförsörjande med avseende på organ för transplantation. 
Vidare konstaterades att läkare och sjuksköterskor inom akutsjukvården har en central 
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roll i arbetet med att identifiera möjliga donatorer och främja donation. De bör få 
tillgång till lämplig utbildning och passande tekniska, legala och etiska hjälpmedel för 
att göra detta på ett tillfredsställande sätt (Transplantation 2011).  
 

Vårdgivarens ansvar  
Vårdgivare inom hälso-och sjukvården i Sverige har enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
en skyldighet att organisera vården så att möjliga organdonatorer identifieras. De skall 
arbeta för att främja donation och försörjning av biologiskt material. I dessa förskrifter 
framgår också att försörjningen av biologiskt material till bland annat donation skall ske 
frivilligt och vara obetald (SOSFS 2009:30). Som ett led i att verka för att identifiera 
organdonatorer och främja donation skall vårdgivaren säkerställa att det finns funktioner 
som donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig sjuksköterska (DAS). DAL 
och DAS skall verka för att samordna donationsverksamheten och främja samarbete 
mellan olika vårdgivare. De skall också stödja kvalitetssäkringen i verksamhet som 
omfattar donation av organ från avlidna donatorer. Vårdgivaren som ansvarar för 
transplantationsverksamheten skall i sin tur säkerhetsställa att det dygnet runt finns 
tillgång till en transplantationskoordinator som kan lokalisera en möjlig mottagare av 
organ och koordinera tillvaratagandet och transplantationen av ett organ. När en möjlig 
donator identifieras av intensivvården skall vårdgivaren inom intensivvården 
säkerhetsställa att transplantationskoordinatorn kontaktas (SOSFS 2012:14). 
 
Processen kring organdonation 
Donationsprocessen startar då en patient uppmärksammas som en möjlig donator. För 
att en patient skall räknas som en möjlig donator krävs bland annat att denne har en svår 
nytillkommen hjärnskada och vårdas i respirator samt har en hög sannolikhet för 
utveckling av total hjärninfarkt (Socialstyrelsen 2015, s. 11). Då en möjlig donator 
uppmärksammas kontaktas transplantationskoordinatorn. Åldern på den avlidne är inte 
avgörande för om denne kan bli aktuell som donator utan det viktiga är organens 
kondition. Transplantationskoordinatorerna kan ge information angående detta i det 
aktuella fallet (Socialstyrelsen u.å. a). Då en möjlig donator misstänks ha utvecklat en 
total hjärninfarkt och hjärndödsdiagnostik med direkta kriterier planeras, definieras 
denne som en potentiell donator. Efter att döden har konstaterats med direkta kriterier 
och då donatorn är medicinskt lämplig samt medgivande för donation finns, ses den 
avlidne som en lämplig donator och kan bli aktuell för organdonation. Då operation för 
uttag av organ påbörjats benämns den avlidne som en aktuell donator (Socialstyrelsen 
2015, s. 11). Uttagsoperationen skall utföras med respekt för donatorns värdighet och 
kroppen skall efter operationen om möjligt återställas till ursprungligt skick (SOSFS 
2009:30).  
 

Konstaterande av dödsfall 
Enligt svensk lagstiftning är en människa död när hjärnans samtliga funktioner totalt 
och oåterkalleligt har fallit bort (SFS 1987:269). När en möjlig donator misstänks ha 
drabbats av en total hjärninfarkt fastställs dödsfallet med definierade kriterier. Detta 
innebär att minst två kliniska neurologiska undersökningar med minst två timmars 
mellanrum genomförs av läkare med specialistkompetens enligt Socialstyrelsens 
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protokoll (Socialstyrelsen 2005, s. 7-8). I vissa fall behöver döden bekräftas med 
angiografiundersökning av hjärnans kärl, exempelvis då det finns en farmakologisk 
påverkan på hjärnans funktioner eller då det inte går att genomföra ett apnétest på grund 
av lungdysfunktion (SOSFS 2005:10). Efter att döden har bekräftats får medicinska 
insatser i syfte att bevara organ inför transplantation fortsätta i 24 timmar (SFS 
1995:833). 
 

Samtycke 
Lagstiftningen i Sverige baseras på att varje människa själv har rätt att bestämma om 
hen vill donera sina organ eller inte. Om den avlidnes vilja är okänd utgår lagen från att 
hen är positivt inställd, detta kallas förmodat samtycke (Socialstyrelsen 2015, s. 14). En 
person kan själv ta ställning till vilka organ och vävnader som skall doneras och för 
vilket syfte. Om så önskas kan organen användas både för transplantation och forskning 
eller enbart för transplantation (Socialstyrelsen u.å. b). Undersökningar visar att en 
majoritet av befolkningen i Sverige ställer sig positiv till att donera sina organ efter 
döden (Utredningen om donations- och transplantationsfrågor 2015, s. 162). Vid en 
utredning av donationsviljan hos lämpliga donatorer som genomfördes 2014, var viljan 
känd i hälften av fallen och av dessa var 77 procent positivt inställda (Socialstyrelsen 
2015, s. 16). Då den avlidne inte har motsatt sig donation skriftligen eller på annat sätt, 
får biologiskt material lov att tas. Då den avlidne motsatt sig donation eller om det finns 
motstridiga uppgifter angående den avlidnes inställning så får ingreppet inte utföras. 
Om den avlidnes vilja är okänd tillfrågas eventuella närstående. De har då vetorätt vilket 
innebär att om de motsätter sig en donation så får den inte genomföras (SFS 1995:831). 
Det finns olika sätt för en person att göra viljan till donation känd för närstående och 
sjukvården. Förutom att meddela närstående eller ha ett ifyllt donationskort finns det en 
möjlighet att göra en anmälan till Socialstyrelsens donationsregister. Sökning i detta 
register får endast göras efter att personen har avlidit (Socialstyrelsen u.å. c). 
 

Vårdens utveckling och sjuksköterskans roll 
Sjukvården har idag ökade möjligheter att förlänga livet hos svårt skadade och sjuka 
patienter jämfört med tidigare. I takt med denna utveckling uppkommer frågor om 
huruvida det alltid är önskvärt eller moraliskt försvarbart att begränsa eller förlänga 
medicinsk behandling. Principen om autonomi, att patienten antingen själv eller via 
ombud har rätt att acceptera eller avslå en medicinsk behandling är idag ett accepterat 
sätt att fatta beslut. Inom vården är det dock inte ovanligt att denna typ av diskussioner 
och beslut av olika anledningar inte har ägt rum även om patienten själv har kunnat föra 
sin talan. Ofta blir sådana diskussioner aktuella först när patienten är så allvarligt sjuk 
att denne själv inte kan föra sin talan vilket leder till att de närstående får göra detta.  Att 
aktivt stödja och hjälpa patientens närstående genom en sådan process ses som oerhört 
viktigt för att kunna bedriva en god vård (Daly 2006, s. 78-80).  
 
Sjuksköterskans arbetsuppgifter har traditionellt sett varit starkt kopplade till vården av 
patientens fysiska kropp och arbetsredskapet har varit sjuksköterskans egen kropp. 
Utvecklingen har gått mot att sjuksköterskan har blivit mindre involverad än tidigare i 
den rena omvårdnaden av patienten. Istället har sjuksköterskan fått mer och mer 
tekniska och administrativa arbetsuppgifter, där hen behöver bli mer intellektuellt 
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reflekterande och dessutom ha ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga arbetet 
(Sandelowski 2002, s. 62). Sandelowski (2002, s. 63) beskriver hur denna allt mer 
tekniska vård riskerar att avhumanisera människan vilket kan påverka sjuksköterskans 
arbete och förhållningssätt. Sjuksköterskan får enligt detta synsätt en roll som påverkas 
av två olika krafter som inte alltid är lätta att förena: teknologi och humanism. Galvin 
(2010, s. 170-172) beskriver hur denna problematik har tagits upp av filosofer som 
bland annat Heidegger, där denne hävdat att tekniken kan leda till att vi vänder oss ifrån 
det mänskliga och får en mer objektifierad världsbild, där effektivitet är det som 
värderas högst. Galvin skriver vidare att detta inom vården kan leda till att 
intensivvårdssjuksköterskor reducerar patienterna till enbart mätbara, fysiologiska 
system. Det är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskor att besluta när de skall 
prioritera det tekniskt mätbara och när en holistisk dimension av vården kan få spela en 
dominerande roll.  
 

Vården av organdonatorn och synen på kroppen 
I vården av en organdonator sker en övergång från att ha vårdat en levande patient till 
att vårda en död patient, en kropp som hålls cirkulerad via tekniska och medicinska 
hjälpmedel. I vården av en organdonator är det två processer som sker samtidigt, dels en 
patients död med allt vad det innebär och dels processen att denna patient skall bli en 
organdonator (Daly 2006, s. 78). När det gäller en organdonator måste den döda 
kroppen dels övervakas och dels behandlas medicinskt för att hålla organen i gott skick 
inför transplantation. För organens skull behöver kroppen ventileras och cirkuleras och 
också skötas av vårdpersonal på samma vis som levande patienter, exempelvis behöver 
hygien, munvård och lägesändringar utföras (Montforte-Royo & Roqué 2012, s. 295-
296). Monforte-Royo och Roqué (2012, s. 295-297) beskriver det komplexa i att vårda 
en död kropp då det krävs att vårdpersonalen markerar att patienten är död genom att 
exempelvis inte prata med den döde som om denne vore levande och samtidigt behöver 
fortsätta att bevara den dödes värdighet. För även om det inte längre är en levande 
person som vårdas utan en död kropp är det fortfarande en människas döda kropp. Den 
mänskliga kroppen, även den döda, har ett värde i sig, den skall behandlas med respekt 
och kan aldrig reduceras till ett ting.  
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 132-133) intar kroppen en särställning eftersom 
den inte går att lämna. Vi lever i och genom vår kropp och det är genom den vi erfar oss 
själva och omvärlden. Kroppen upplevs alltså som ett subjekt där människan ”är” sin 
kropp snarare än ”har” en kropp. Den vårdvetenskapliga teorin om den levda kroppen 
där själ och kropp inte går att skilja åt, som Dahlberg & Segesten beskriver som ”utan 
kropp ingen själ”, står i klar motsats till Descartes dualism där kropp och själ ses som 
två helt väsenskilda substanser hos människan. Sandelowski (2002, s. 61) beskriver hur 
sjuksköterskan idag inte enbart koncentrerar sig på den fysiska kroppen utan också på 
att hjälpa patienten igenom det som händer dennes kropp. Sjuksköterskan har på så vis 
en holistisk syn på människan där kropp och själ inte går att separera från varandra.  
 
Skiftet från att vårda en patient till att vårda en död kropp ses som centralt inom vården 
av organdonatorer (Forsberg et. al. 2014, s. 278) Denna övergång till att vårda en död 
kropp i syfte att bevara organen blir därför en komplex situation där 
intensivvårdssjuksköterskor tycker att det är viktigt att arbeta för att bevara patientens 
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värdighet (Flodén, Berg & Forsberg 2011, s. 308-309; Forsberg et. al. 2014 s. 279-278). 
Ett sätt att göra detta är att försöka skapa en lugn och värdig atmosfär inne på rummet 
genom att exempelvis prata tystare än vanligt och röra sig lugnare. Sjuksköterskorna 
arbetar för att säkerställa att all personal som kommer i kontakt med donatorn beter sig 
på ett värdigt och passande sätt (Forsberg et. al. 2014, s 279). Sjuksköterskorna anser 
också att det är viktigt att försöka behålla fokus på patienten och inte bli uppslukad av 
uppgiften att vårda organen optimalt (Flodén, Berg & Forsberg 2011, s. 308).   
 

Upplevelser av donationsprocessen 
 

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser 
Intensivvårdssjuksköterskor upplever det som mer mentalt krävande att vårda 
organdonatorer i jämförelse med andra intensivvårdspatienter. Att vårda en donator kan 
också upplevas som intressant men det kräver ett större engagemang av sjuksköterskan 
(Flodén, Berg & Forsberg 2011, s. 308). De upplever att deras arbetsbelastning ökar då 
de vårdar en donator och att det är en känslomässigt ansträngande situation (Flodén, 
Persson, Rizell, Sanner & Forsberg 2011, s. 3188). Intensivvårdssjuksköterskor har 
olika sätt att förhålla sig till hjärndödsdiagnostiken. Att förstå och acceptera 
hjärndödsbegreppet kan vara svårt (Flodén, Berg & Forsberg 2011, s. 311). 
Sjuksköterskorna upplever att de har flera viktiga roller i vården av organdonatorer. En 
av dessa är att fungera som patientens talesperson och att försöka säkerställa att dennes 
vilja i fråga om organdonation klargörs och efterlevs. Att respektera den avlidnes vilja 
är avgörande även då det kan innebära att det inte blir någon donation (Flodén, Berg & 
Forsberg, 2011, s. 308). En annan viktig roll är att fungera som ett stöd för de 
närstående och finnas där för dem i en svår situation där de också behöver förhålla sig 
till en eventuell donation (Flodén, Berg & Forsberg 2011, s. 308-309; Forsberg et. al. 
2014, s. 279-280). Det upplevs som centralt i vården kring donatorn att ta hänsyn till 
och prioritera de närståendes känslomässiga behov. Intensivvårdssjuksköterskor arbetar 
för att underlätta för de närstående på olika sätt i den tragiska situationen. De anpassar 
rutiner efter de närståendes behov då detta är möjligt. De är noga med att ge donatorn en 
god omvårdnad och försöker att ge de närstående möjlighet till avskildhet med deras 
anhörig för att kunna sörja ifred (Pearsson, Robertsson-Malt, Walsh & Fitzgerald 2001, 
s. 135-136).   
 

Närståendes upplevelser 
Många närstående upplever donationsprocessen som komplex och förvirrande. För att 
kunna förlika sig med beslutet angående donation och acceptera situationen är det 
viktigt att de förstår vad som händer och vad de kan förvänta sig efter att de har gett sitt 
samtycke. Det är viktigt att de förstår innebörden av att deras anhörig är död och hur 
detta påverkar situationen kring avskedet. Då vården av organen fortsätter efter att 
donatorn är döende eller död har de närstående möjlighet att vara där en tid med sin 
anhörig som då fortfarande ser levande ut. Många närstående beskriver detta som något 
viktigt och som en möjlighet att påbörja en process av försoning med situationen. Då de 
närstående upplever att de får ett erkännande för att de hjälper till att möjliggöra 
donationen och för den påfrestning som detta innebär, så bidrar även detta till deras 
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möjlighet att nå en försoning. De upplever att de får detta erkännande till exempel 
genom uppföljningsmöte med personal på intensivvårdsavdelningen och genom att få 
bekräftelse på att organen kommit till användning (Berntzen & Torunn Björk 2014, s. 
270-271).  
 

Upplevelser av organisationen 
Enligt tidigare forskning finns det flera olika organisatoriska faktorer som påverkar 
vården av organdonatorer. Intensivvårdssjuksköterskor upplever en brist på struktur i 
organisationen och önskar tydliga riktlinjer och checklistor. De vill ha möjlighet till 
reflektion i samband med svåra situationer vid arbetet med organdonatorer. Något som 
också anses viktigt är ett fungerande ledarskap med en ledare som tar tydlig ställning för 
donation. Vid ett frånvarande ledarskap känner de sig övergivna i vårdandet (Flodén, 
Berg & Forsberg 2011, s. 309-311). Diskussioner på avdelningen och utbildning på 
sjukhuset är viktiga för att uppdatera kunskaper och höja den professionella 
kompetensen (Meyer, Torunn Björk & Eide 2011, s. 110; Flodén, Berg & Forsberg 
2011, s. 310). Intensivvårdssjuksköterskor upplever ett behov av att få utbildning i hur 
de ska gå tillväga för att förmedla dåliga nyheter till närstående (Meyer, Torunn Björk & 
Eide 2011, s. 110-111). Samarbetet med läkaren påverkar arbetet kring 
donationsprocessen. Läkarens kunskap och erfarenhet ses som viktiga faktorer för att 
denna process skall bli så smidig som möjligt (Flodén, Berg & Forsberg 2011, s. 310).  
 
PROBLEMFORMULERING 
Genom tidigare forskning finns kunskap om hur intensivvårdssjuksköterskor upplever 
att det är att vårda organdonatorer och vilka faktorer de anser vara viktiga i samband 
med arbetet kring organdonation. Brister i organisation och struktur kan försvåra arbetet 
och leda till att potentiella organdonatorer inte upptäcks inom intensivvården. Då 
sjuksköterskor upplever att det är en stor utmaning att vårda organdonatorer finns det 
behov av mer kunskap om hur de upplever att förutsättningarna för ett bra vårdande ser 
ut ute i verksamheten.  
 
SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av 
förutsättningar och hinder i verksamheten för att bedriva en god vård i samband med 
organdonation med fokus på organdonatorn och närstående. 
 
METOD 
Denna intervjustudie utgår ifrån en kvalitativ ansats. I kvalitativa studier strävar 
forskaren efter att få en förståelse och en helhetsbild av ett visst problemområde vilket 
ansågs lämpligt för att undersöka den aktuella frågeställningen. Kvalitativa studier är 
flexibla och det finns möjlighet för forskaren att under datainsamlingen anpassa studien 
efter ny information (Polit & Beck 2012, s. 487). Kunskapen ses som subjektiv och 
skapas i interaktionen mellan forskaren och deltagaren (Polit & Beck 2012, s 507).  
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Urval 
Deltagarna bestod av sju intensivvårdssjuksköterskor på två intensivvårdsavdelningar 
på ett universitetssjukhus. En avdelning var en neurointensivvårdsavdelning och den 
andra en allmän intensivvårdsavdelning. Tillstånd för att genomföra studien inhämtades 
från verksamhetschefen via vårdenhetscheferna på respektive avdelning. Deltagarna 
tillfrågades av sektionsledare/biträdande vårdenhetschef förutom en deltagare som 
anmälde sig frivilligt till deltagande i studien. Författarna har ingen kännedom om hur 
sektionsledare/biträdande vårdenhetschef valde vilka sjuksköterskor som skulle 
tillfrågas eller om någon av dessa avböjde att delta. Då det var personer inom 
verksamheten som tillfrågade informanterna om deltagande i studien är det okänt för 
författarna om någon avböjde att delta. Inklusionskriterier för att delta i studien var 1) 
att vara specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska och 2) att ha vårdat 
organdonatorer, helst fler än en. Målet var att hitta deltagare som hade tillräcklig 
erfarenhet för att ha kunskap om ämnet och även kring själva organisationen rörande 
vården av organdonatorer. Användning av kriterier vid urvalet är ett sätt att finna de 
deltagare som har rik erfarenhet av fenomenet som skall undersökas (Polit & Beck 
2012, s 519). Sju intensivvårdssjuksköterskor deltog i studien, alla var kvinnor mellan 
33-64 år, med en medelålder på 44 år. De hade olika erfarenhet av hur många 
organdonatorer de hade vårdat, från 2 till över 30. Vissa av sjuksköterskorna hade via 
arbetsplatsen fått utbildning om organdonation och var på olika sätt aktiva i att driva 
frågan i verksamheten. En av sjuksköterskorna hade ett mer övergripande ansvar för 
arbetet kring organdonation i verksamheten. De hade arbetat inom intensivvården 
mellan 2 år till över 40 år, medelarbetslängden var 11 år.  
 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes som semi-strukturerade intervjuer. Detta ansågs lämpligt   
då det fanns vissa specifika områden som var viktiga att täcka in under intervjun. Under 
en semistrukturerad intervju har forskaren förberett vilka ämnen som skall diskuteras 
och deltagaren får prata fritt kring dessa ämnen med sina egna ord. Vid 
semistrukturerade intervjuer förbereder forskaren en skriftlig intervjuguide med en lista 
av områden eller frågor som skall täckas in under intervjun. Frågorna i intervjuguiden 
skall ordnas på ett logiskt sätt, till exempel genom att börja med det generella och sedan 
gå över till det mer specifika. För att ge deltagarna en möjlighet att bidra med rik och 
detaljerad information bör öppna frågor användas, frågor som kan besvaras med ja eller 
nej skall undvikas (Polit & Beck 2012, s 537).  Intervjuguiden som användes vid denna 
studie utformades på detta sätt, se bilaga 1. 
 
Forskarens roll är att uppmuntra deltagarna att tala fritt med egna ord utifrån de ämnen 
som täcks i intervjuguiden. Denna teknik möjliggör för forskaren att få fram det 
material som krävs (Polit & Beck 2012, s 537).  I denna studie uppmuntrades 
intervjupersonerna till att prata fritt kring frågorna. De tilläts att prata utan att bli 
avbrutna tills ämnet var uttömt. Varje intervju var unik och författarna försökte anpassa 
sig efter varje situation och intervjupersonens förutsättningar.  
 
Deltagarna informerades skriftligt i förväg genom att de fick tillgång till 
forskningspersonsinformation, se bilaga 2. De fick möjlighet att välja om de önskade 
delta i studien eller inte. Vid varje intervjutillfälle fick deltagarna möjlighet att ställa 
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eventuella ytterligare frågor. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats 
förutom en som genomfördes på ett kafé. De intervjuer som genomfördes på deltagarnas 
arbetsplats gjordes under deras arbetstid. Intervjuerna varade mellan 20 och 45 minuter.  
 

Dataanalys 
Materialet lästes igenom flera gånger av båda författarna. Enligt Polit och Beck (2012, 
s. 557) är det viktigt i en kvalitativ dataanalys att materialet läses igenom upprepade 
gånger för att forskaren skall få en uppfattning om och en förståelse för innehållet. För 
att nå insikt måste forskaren bli helt bekant med sitt material. De meningsbärande 
enheterna togs ut individuellt och färgmarkerades. De gicks sedan igenom gemensamt. 
Några tillkom och några togs bort då de inte ansågs besvara syftet. För att få en 
överblick över materialet behöver forskaren dela in materialet i mindre stycken och 
kategorisera det genom att koda styckena (Polit & Beck 2012, s 556-557). Efter flera 
genomgångar av materialet och diskussioner kring dessa kategoriserades de 
meningsbärande enheterna. De kondenserades sedan och organiserades i subkategorier. 
Slutligen skapades kategorier utifrån subkategorierna med stöd av forskarnas förståelse 
av hela det insamlade materialet. Det sista analytiska steget är att väva ihop de olika 
delarna till en helhetsbild av det studerade fenomenet (Polit & Beck 2012, s. 579). 
Resultatet kommer att presenteras i form av ett antal kategorier och subkategorier. 
 

Etiska överväganden 
Inom kvalitativ forskning finns det flera områden att ta hänsyn till gällande etiska 
överväganden. Dessa är bland annat det informerade samtycket och konfidentialitet för 
deltagarna (Kvale & Brinkmann 2014, s.113). Ett informerat samtycke innebär att 
deltagarna får adekvat information om studien, att de förstår informationen och att de 
har möjlighet att själva välja om de vill delta i studien eller inte. De skall också 
informeras om att de har rätt att dra sig ur studien när som helst (Polit & Beck 2012, 
s.158). Varje deltagare fick skriva under ett informerat samtycke innehållande 
information om att deltagandet i studien var frivilligt och att det var möjligt att avbryta 
deltagandet när som helst utan förklaring. De fick också information om hur deras 
konfidentialitet skulle skyddas, bland annat att resultatet var avidentifierat vid 
publicering. Ljudupptagningen raderades efter bearbetning och uppgifter som kunde 
identifiera deltagarna togs bort.  
 
Ett annat etiskt övervägande som behöver göras är risken för att en asymmetrisk 
maktrelation uppstår i samband med intervjun. Forskaren är den som vanligen har ett 
övertag i denna situation (Kvale & Brinkmann 2014, s. 113). Vid denna studie var båda 
forskarna närvarande under de två första intervjuerna för att bli mer samstämmiga i sin 
intervjumetodik. Då deltagarna i detta fall hade mer erfarenhet av såväl yrkesrollen som 
av det aktuella forskningsområdet än vad forskarna hade, ansågs risken för uppkomsten 
av ett asymmetriskt maktförhållande vara liten. 
 
RESULTAT 
Resultatet presenteras som fem kategorier med ett antal subkategorier. I kategorin En 
donationsfrämjande utveckling berörs arbetsklimatet i verksamheten och samhällets 
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medvetenhet angående organdonation. Förutsättningar och hinder i det praktiska 
vårdarbetet tar upp praktiska förhållanden som påverkar arbetet kring organdonation. I 
denna kategori beskrivs rutiner och strukturer som en tillgång medan 
intensivvårdsmiljön ses som ett hinder. I Förutsättningar och hinder i mötet med 
närstående tas den komplexa situationen med närstående upp i förhållande till 
organdonation. Kommunikation och samtalet då frågan om donation tas upp är centralt. 
I Tillgång till stöd beskriver intensivvårdssjuksköterskorna sina upplevelser av behov 
och möjlighet till reflektion och utbildning. Känslan av att bidra till att rädda andras liv 
upplevs som en motivation och beskrivs i kategorin Att göra gott. 
 
 
Kategorier Subkategorier 
En donationsfrämjande 
utveckling 

En stödjande verksamhet 
Ett positivt arbetsklimat 
En ökad medvetenhet i samhället 

Förutsättningar och 
hinder i det praktiska 
vårdarbetet 

Rutiner och struktur 
Samarbetet med DAS och transplantationskoordinator  
Samarbetet med ansvarig läkare 
Intensivvårdsmiljön 

Förutsättningar och 
hinder i mötet med 
närstående  

Kommunikationens betydelse 
En process som kräver sin tid 
Att ta reda på den avlidnes vilja 
Uppföljning av efterlevande 

Tillgång till stöd Behov av reflektion 
Behov av utbildning 

Att göra gott  
 

 
En donationsfrämjande utveckling 
 

En stödjande verksamhet 
Alla intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att det fanns goda förutsättningar för att 
vårda organdonatorer inom verksamheten. De kände att det fanns en hög samlad 
kompetens, stor kunskap och en bra struktur. Flera av deltagarna tog upp engagerad 
personal, både sjuksköterskor och läkare, som viktiga resurser. Framförallt nämndes en 
engagerad donationsansvarig läkare (DAL) och en donationsansvarig sjuksköterska 
(DAS) som personer som hade bidragit mycket till organisationen kring vården av 
organdonatorer. De lade grunden till de goda förutsättningar som sjuksköterskorna 
upplevde fanns i verksamheten. Tack vare deras arbete hade det blivit en bra struktur 
och sjuksköterskorna upplevde att de flesta hinder som tidigare funnits hade arbetats 
bort. En av sjuksköterskorna berättade att en donationsansvarig läkare för några år 
sedan hade pratat mycket om att de misslyckades med att upptäcka många möjliga 
donatorer i verksamheten. Sjuksköterskan upplevde att anledningen till detta var brist på 
kunskap och rutiner. Flera sjuksköterskor uttryckte att hela organisationen nu hade 
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blivit bättre på att ta tillvara möjliga donatorer. De upplevde att alla, både 
sjuksköterskor och läkare, nu ”hade tänket med sig” ända från början och jobbade 
aktivt med att fånga upp möjliga donatorer och att de var särskilt uppmärksamma vid 
vissa diagnoser. De ansträngde sig för att få till en donation och tog till vara på alla 
tillgängliga resurser. 
 
Verksamhetschefens ansvar var enligt intensivvårdssjuksköterskorna att stötta 
personalen och se till att det fanns goda förutsättningar inom verksamheten för att 
främja donation genom att till exempel se till att det fanns möjlighet till utbildning och 
förutsättningar för personalen att avsätta tid för att arbeta i donationsgrupper. De flesta 
av deltagarna i studien tyckte att detta fungerade väl och såg det som ett tecken på att 
chefen också tyckte att frågan var viktig.  
 

Ett positivt arbetsklimat 
Alla deltagarna tyckte att det fanns ett positivt klimat kring organdonation hos 
personalen. Några av deltagarna uttryckte att det hade skett en förändring till en mer 
positiv attityd. En av sjuksköterskorna uttryckte detta som att det tidigare kunde vara 
lite tabu att ta upp frågan om donation. Det kunde kännas obekvämt och lite 
skrämmande att tala om detta. Nu tyckte hon att hon kunde ”tänka tanken och säga det 
högt” och som sjuksköterska vara den som tog upp frågan med läkaren. 
Sjuksköterskorna trodde att de flesta av kollegerna var positivt inställda till 
organdonation men några uppgav att de även kände till de som var negativt inställda på 
avdelningen. De som var negativt inställda hade också ibland hand om organdonatorer 
då detta var en del av intensivvårdssjuksköterskornas arbete. Det fanns olika åsikter hos 
sjuksköterskorna om huruvida en negativ inställning hos vårdaren kunde påverka 
arbetet med organdonatorer eller inte. Det var då framför allt i samtalen med de 
närstående som de trodde att vårdarens inställning eventuellt kunde ha en betydelse.  
 
Sjuksköterskorna upplevde det som en naturlig fortsättning av intensivvården att vårda 
organdonatorer. De ansåg att det var en självklarhet att vårda dessa patienter inom 
intensivvården då de i princip behövde samma typ av vård som övriga 
intensivvårdspatienter. Vården av en död patient upplevdes inte som speciellt konstig 
eller jobbig jämfört med vården av andra svårt sjuka intensivvårdspatienter. Ofta hade 
sjuksköterskan aldrig mött patienten som en vaken person utan endast som medvetslös 
och hade därför ingen egen relation till patienten som en levande person. 
Sjuksköterskorna uppgav att de kände tillit till hjärndödsdiagnostiken och litade på 
läkarnas kompetens gällande utförandet av denna. De upplevde inga svårigheter med att 
lita på att patienten var död trots att denne var varm och såg levande ut.  
  

En ökad medvetenhet i samhället 
En majoritet av sjuksköterskorna upplevde att det fanns en ökad medvetenhet i 
samhället om möjligheten till donation. Flera sjuksköterskor nämnde att de trodde att 
olika kampanjer och samhällsinformation var bidragande orsaker till en ökad 
medvetenhet bland allmänheten. De beskrev också att det hade skett en 
attitydförändring angående organdonation i samhället. Föreningen MOD (Mer 
Organdonation) och deras arbete nämndes av flera sjuksköterskor som en anledning till 
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en mer positiv attityd till donation i samhället. Flera sjuksköterskor beskrev att det hade 
skett en förändring i inställningen hos närstående. De berättade att det oftare hände att 
närstående själva tog upp frågan om organdonation innan vårdpersonalen hann göra det. 
Flera sjuksköterskor beskrev hur de närstående på eget initiativ ville prata om 
möjligheterna till organdonation med vårdpersonalen när deras anhörige blev kritiskt 
sjuk. En av sjuksköterskorna nämnde hur viktigt hon tyckte att det var med ett fortsatt 
arbete för att få fler människor att ta ställning. Hon betonade att detta gällde oavsett om 
de var för eller emot donation. Det viktiga var att de gjorde sin åsikt känd eftersom det 
underlättade framförallt för de närstående då frågan om donation blev aktuell. 
 

Förutsättningar och hinder i det praktiska vårdarbetet 
 

Rutiner och struktur 
Alla informanter upplevde att organisationen kring vården av organdonatorer i stort 
fungerade väl på deras enhet. De uttryckte alla att förutsättningarna för att vårda 
organdonatorer var goda på deras arbetsplats och de uppskattade att det fanns bra rutiner 
att följa. Detta ingav en känsla av trygghet vilket bland annat ledde till att de inte 
behövde känna sig oroliga för att göra något fel. Det var förhållandevis sällan de 
vårdade en organdonator vilket var ytterligare en anledning till att det var mycket viktigt 
med bra rutiner och en tydlig struktur. Det var nödvändigt med bra PM och checklistor 
eftersom det var mycket som skulle göras samtidigt, både vården av donatorn med 
optimering av organen och samordningen med exempelvis röntgen, 
transplantationskoordinator och operation. Samtliga berättade om donationspärmen som 
sågs som ett viktigt stöd och hjälpmedel genom hela processen. Den beskrevs som 
mycket väl strukturerad. Den innehöll information om vad som skulle göras och vem 
som skulle kontaktas. Den uppdaterades kontinuerligt av donationsansvarig 
sjuksköterska för att vara aktuell. En av sjuksköterskorna beskrev att det var skönt att ha 
denna tydliga struktur eftersom situationen vid arbetet med en organdonator var lite 
nervös och det var mycket känslor inblandade. En annan sjuksköterska uppgav att 
pärmen var en viktig förutsättning för att kunna arbeta självständigt under 
donationsprocessen. Det var även uppskattat med i förväg iordningställda ”kit” för 
provtagning för att underlätta det praktiska arbetet.  
 

Samarbetet med DAS och transplantationskoordinator  
Alla sjuksköterskor tyckte att de donationsansvariga sjuksköterskorna (DAS) och 
transplantationskoordinatorerna var mycket viktiga som hjälp i arbetet kring donatorn. 
Det upplevdes som att de var väldigt hjälpsamma och mycket kunniga vilket 
underlättade arbetet för sjuksköterskorna då de hade någon att fråga och ibland få hjälp 
av rent praktiskt. Intensivvårdssjuksköterskorna var nöjda med de donationsansvariga 
sjuksköterskorna och de beskrevs som en resurs. Beskrivningar av DAS var att de hade 
”stenkoll”. De kunde allt och det gick att fråga dem om vad som helst rörande 
organdonation. Erfarenhet och engagemang sågs som viktiga egenskaper knutna till den 
donationsansvariga sjuksköterskan. Samarbetet och dialogen med 
transplantationskoordinatorerna ansågs också som betydelsefulla. Sjuksköterskorna tog 
ofta kontakt med dem i ett tidigt skede och uppskattade mycket deras tillgänglighet och 
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kunskap. Andra personer, som det ibland fanns möjlighet att få hjälp av, var de kollegor 
som hade fått särskild utbildning om organdonation. Dessa sjuksköterskor var inte 
frikopplade utan hade hand om egna patienter men de brukade vara ett stöd, om 
möjlighet fanns. På den ena avdelningen uppgavs det att det fanns en strävan i 
organisationen efter att dessa sjuksköterskor skulle vara de som i första hand ansvarade 
för organdonatorerna. 
 

Samarbetet med ansvarig läkare  
Flera sjuksköterskor tog upp samarbetet med läkarna i vården av organdonatorer. 
Sjuksköterskorna beskrev att samarbetet med läkarna oftast fungerade väl men att detta 
samarbete påverkades av läkarens erfarenhet, kunnighet och sätt att arbeta. Då 
sjuksköterskan arbetade tillsammans med en erfaren läkare visste läkaren vilka rutiner 
som gällde och litade på att sjuksköterskan hade kunskap om dessa och utförde en del 
av arbetet självständigt. En sjuksköterska nämnde detta som något positivt då det gjorde 
att arbetet flöt på smidigt och gav henne frihet i sitt yrkesutövande.  
 
Sjuksköterskorna upplevde att deras arbete försvårades då samarbetet med den 
ansvarige läkaren inte fungerade. Anledningar till att samarbetet inte fungerade kunde 
vara att läkaren hade liten erfarenhet, att hen inte var intresserad eller var dåligt insatt i 
donationsprocessen. Om läkaren hade en hög arbetsbelastning kunde också detta 
försvåra samarbetet med sjuksköterskan. En av sjuksköterskorna tyckte att ovana läkare 
kunde göra att arbetet blev ”tungrott” och rörigt. Om det var en svår situation kunde det 
upplevas som ansträngande att dessutom behöva handleda en oerfaren läkare. Under 
några av intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna önskade att läkaren var med 
under hela donationsprocessen. Ibland var läkaren framförallt delaktig under 
diagnostiken och samtalet med de närstående, där information gavs om hjärndöd och 
möjligheten till donation. I de fall då de sedan var frånvarande kunde sjuksköterskan 
känna sig övergiven i vården. 
 

Intensivvårdsmiljön 
En majoritet av intensivvårdssjuksköterskorna såg det som en svårighet att det inte 
fanns möjlighet att vårda organdonatorer i enkelrum. Flera önskade att de hade haft 
möjlighet att vårda alla organdonatorer och döende patienter i enkelrum. De uttryckte 
att det framförallt var för de närståendes skull som de önskade detta. En sjuksköterska 
ansåg att enkelrum skulle underlätta för de närstående till organdonatorn att ta sitt 
avsked i lugn och ro. Om organdonatorn vårdades i enkelrum hade det varit enklare för 
sjuksköterskan att fokusera mer på de närstående och stötta dem. Om det var många 
människor på rummet till exempel närstående till medpatienten var det svårt för de 
närstående till donatorn att få vara ostörda med sin sorg. 
 
Om organdonatorn hade en medpatient, vilket oftast var fallet, ansåg sjuksköterskorna 
att det var mest lämpligt om det var en sövd patient. Det kunde upplevas som svårt för 
en vaken patient att vårdas bredvid en organdonator och inte kunna värja sig från 
intryck. Det kunde också vara svårt att hålla sekretessen. En av sjuksköterskorna 
beskrev hur det kunde vara att vårda en vaken och medveten patient bredvid en 
organdonator: 
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”…det har jag faktiskt varit med om, som liksom fattade hela konceptet även 
om vi försökte att inte…och då … han bad om att få komma härifrån, han 
ville inte vara med om det, han tyckte det var jättejobbigt.” 

 
Ytterligare en sjuksköterska beskrev ett fall där medpatienten mådde dåligt efter att ha 
blivit vårdad jämte en organdonator. Det kunde också vara jobbigt för medpatienten att 
tvingas vara närvarande i donatorns närståendes sorg. 
 
En av sjuksköterskorna beskrev att det kunde uppstå en svår situation för alla 
närvarande på salen om närstående till den ena patienten på salen var hoppfulla och 
glada och de närstående till donatorn var i kris och sörjde.  
 
Sjuksköterskorna beskrev hur de försökte att göra det bästa av situationen när det gällde 
miljön. De ansträngde sig för att skärma av donatorn eller flytta runt patienter för att 
kunna vårda donatorn ensam. På båda avdelningarna var det ofta fullbelagt vilket 
försvårade denna åtgärd. En sjuksköterska beskrev att hon i det närmaste hade gett upp 
hoppet om att få en bättre miljö med tillgång till enkelrum eftersom de fysiska 
förutsättningarna på avdelningen inte fanns. 
 

Förutsättningar och hinder i mötet med närstående 
Sjuksköterskorna tog upp mötet med närstående som en stor och viktig del i arbetet 
kring organdonation. Det kunde också vara en av de mer krävande och svåra delarna. 
Ofta innebar det att möta människor i kris, där vårdpersonalen dessutom blev tvungna 
att ta upp frågan om donation. En av sjuksköterskorna beskrev det såhär: 
 

”…det är oftast anhörigbiten som är det besvärliga, eller inte besvärligt 
men det som man verkligen vill känna att det är där det blir bra, så att man 
inte kör över dem eller att de inte hänger med eller att de känner sen, nu har 
jag inte vart med om det….att man ändå känner att de har fått en chans att 
förstå…”    

 
Kommunikationens betydelse 
Sjuksköterskorna såg en tydlig kommunikation som central för att kunna göra ett bra 
arbete i relation till närstående. Samtalet där frågan om organdonation togs upp med de 
närstående var avgörande för hur den fortsatta processen blev. Läkaren var den som höll 
i samtalet men sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att vara med. Detta var en 
förutsättning för att sjuksköterskorna skulle kunna bemöta de närstående på ett bra sätt i 
den fortsatta processen. De visste då vad läkaren hade informerat de närstående om och 
de fick en uppfattning om vilket känslomässigt läge de närstående befann sig i och vad 
de hade och inte hade uppfattat. Detta var viktigt då sjuksköterskorna ofta fick mycket 
frågor från närstående när läkaren inte var närvarande. Oftast gick det att ordna så att 
sjuksköterskorna kunde vara med vid samtalet genom att annan personal tog hand om 
patienterna på salen under tiden. 
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Läkarens personlighet och erfarenhet spelade en stor roll för hur samtalen upplevdes av 
sjuksköterskorna. En förutsättning för ett bra samtal var lyhördhet då de närstående var i 
en svår situation. En sjuksköterska beskrev lyhördhet på så vis att vårdpersonalen hade 
förmågan att läsa av situationen och avgöra när det var rätt tillfälle att ta upp frågan om 
donation. Flera sjuksköterskor beskrev att läkarna i många fall var bra på detta. 
Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att läkarna kunde prata med de närstående på 
ett ”bra” sätt. En sjuksköterska beskrev att det inte var helt enkelt att föra den här typen 
av samtal. Det var något som personalen, både sjuksköterskan och läkaren, behövde 
förbereda sig inför. Det var flera olika saker som var viktiga för att samtalet skulle 
kunna genomföras på ett bra sätt. En sjuksköterska beskrev hur viktigt det var att 
personalen var medvetna om sina egna attityder och hur de inverkade på de närstående. 
Det var också viktigt att de hade kunskap om hur den här typen av samtal borde 
genomföras. Det spelade stor roll på vilket sätt själva frågan om donation togs upp. I 
samtalet behövde hänsyn också tas till de lokala förutsättningarna, exempelvis att det 
fanns en tanke med hur deltagarna var placerade i rummet för att undvika en känsla av 
”vi mot dem”. En annan sjuksköterska beskrev att det var viktigt att samtalet kunde ske 
ostört och på ett fokuserat sätt. En av deltagarna beskrev att det oftast blev fina samtal 
med de närstående när de gav sitt samtycke.  
 
Det var av stor vikt att de närstående var väl informerade, förstod vad som hände och 
fick ett bra stöd genom hela processen. Detta beskrevs som att det var viktigt ”att ha 
med sig de anhöriga”. Sjuksköterskorna berättade om hur de i verksamheten ansträngde 
sig för detta på olika sätt. De nämnde möjligheten att koppla in kurator och sjukhuspräst 
som en viktig tillgång i verksamheten för att stödja de närstående. Det fördes också 
kontinuerliga samtal med de närstående, så att de skulle förstå vad som hände genom 
hela förloppet. I verksamheten fanns det en strävan efter att i god tid förbereda de 
närstående på situationens allvar i den mån det gick.  
 

En process som kräver sin tid 
Flera av sjuksköterskorna upplevde att den jobbigaste biten med närstående var innan 
beslutet om donation hade tagits. En sjuksköterska beskrev det som att det kunde 
kännas som att hon hade en dold agenda då vårdpersonalen redan hade uppmärksammat 
att det fanns möjlighet till organdonation medan de närstående ännu inte informerats om 
detta. I vissa fall kunde sjuksköterskan inte vara med på samtalet när frågan om 
organdonation togs upp. Detta berodde ofta på att hon hade hand om ytterligare en 
patient och att det var mycket att göra på salen.  
 
I vissa fall fanns det inte möjlighet att förbereda de närstående med kontinuerliga samtal 
om händelseförloppet då förloppet var kort och det inte fanns tid för detta. Då kunde 
situationen bli mer chockartad för de närstående. Flera av sjuksköterskorna betonade att 
det var oerhört viktigt att de närstående verkligen förstod vad som hände och varför 
under hela processen, men detta var inte alltid enkelt. Ibland uppstod missförstånd som 
behövde redas ut för att fortsätta vidare i processen. En sjuksköterska beskrev att de 
närstående ibland kunde ha svårt att förstå att den anhörige redan var död när frågan om 
organdonation togs upp. Detta innebar att valet inte stod mellan liv och död för deras 
anhörige utan endast mellan om organdonation skulle genomföras eller inte. En annan 
sjuksköterska beskrev hur närstående kunde ha svårt att ”köpa konceptet” att den 
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anhörige verkligen var död då denne fortfarande var varm och ”inte såg död ut”. I ett 
patientfall som en av sjuksköterskorna berättade om, fick den närstående vara med 
under hjärndödsdiagnostiken och fick alla stegen förklarade för sig, vilket ledde till att 
hen verkligen kunde ta in att den anhörige var död.  
 
En av deltagarna beskrev att ett hinder för att våga möta de närstående kunde vara att 
sjuksköterskorna hade en föreställning om de närstående som inte alltid stämde in. Detta 
kunde exempelvis innebära att sjuksköterskan förutsatte att frågan om organdonation 
skulle vara väldigt känslig för de närstående, vilket ibland visade sig vara fel.  
 
Donationsprocessen upplevdes som tidskrävande av flera av sjuksköterskorna och de 
önskade att de hade mer tid över för de närstående. Det var flera delar som var 
tidskrävande, dels allt det praktiska arbetet med donatorn och dels att de ofta hade hand 
om ytterligare en patient. Sjuksköterskorna beskrev det då som en svårighet att räcka till 
för de närstående på det sätt som de önskade. I vissa fall fanns det från 
sjuksköterskornas sida önskemål om att enbart vårda donatorn och inte behöva ha hand 
om ytterligare en patient.  
 

Att ta reda på den avlidnes vilja 
Sjuksköterskorna beskrev att det inte alltid var lätt att få reda på den avlidnes önskan i 
frågan om organdonation. Inom verksamheten fanns det en medvetenhet och kunskap 
om tillvägagångssätt för att få fram den avlidnes vilja. En viktig faktor i detta var på 
vilket sätt frågan togs upp med de närstående. Flera sjuksköterskor berättade att de 
betonade för de närstående att det var den anhöriges inställning de var intresserade av 
och inte de närståendes egna uppfattningar i frågan. Om detta gjordes på ett bra sätt 
kunde det uppfattas som en lättnad för de närstående att slippa känslan av att det var 
deras vilja som styrde beslutet. En sjuksköterska beskrev att det fanns möjlighet att titta 
i donationsregistret när patienten hade blivit dödförklarad och sedan meddela de 
närstående vad det stod där. I vissa fall kunde det bli en konflikt då närståendes 
inställning inte stämde överens med den avlidnes. Då de närstående gick emot den 
avlidnes vilja tyckte sjuksköterskan att det var viktigt att göra dem medvetna om detta. 
Olika närstående kunde ha olika uppfattningar om den avlidnes inställning. En av 
deltagarna berättade om ett fall där den avlidnes närmaste närstående var osäker på den 
avlidnes vilja och därför sa nej till donation. När vårdpersonalen sedan pratade med en 
annan närstående så framkom det att hen och den avlidne hade diskuterat frågan och att 
den avlidne ställt sig positiv till organdonation. Detta ledde till att den närmaste 
närstående ändrade sitt beslut och donation genomfördes. Några av deltagarna uttryckte 
att det var viktigt att inte lägga någon värdering i närståendes åsikt då de sade nej till 
donation. En annan sjuksköterska berättade att hon hade varit med om att ha hand om 
en patient där viljan var känd och patienten var positiv till donation men där de 
närstående trots det satte sig emot donation. Hon upplevde detta som att det kändes fel 
men att det inte var hennes åsikt som var viktig. En av sjuksköterskorna beskrev att i de 
fall där det fanns en stark vilja hos den avlidne till donation, kändes det viktigt att kunna 
tillgodose detta även i de fall där det inte gick att använda organen. Det kunde ske 
genom att låta den avlidne donera vävnader exempelvis hornhinnor istället. 
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Uppföljning av efterlevande 
Det fanns möjlighet för de närstående att få komma på återbesök till avdelningen en tid 
efter att den anhörige hade dött. På en av avdelningarna fanns en inarbetad rutin för hur 
de närstående blev kallade till återbesök. Tillfället för återbesök bokades in med hänsyn 
till att de närstående behövde en viss tid på sig för att ta in händelsen och orka återvända 
till avdelningen. En sjuksköterska beskrev att hon trodde att återbesöket var värdefullt 
och nyttigt för de närstående, för vissa närstående kunde det vara speciellt viktigt. 
Återbesök gav de närstående en möjlighet att kunna få svar på frågor och prata om 
händelsen igen. Det var också bra för sjuksköterskan att få ett avslut. En sjuksköterska 
tyckte att rutinerna kring att boka in återbesök med de närstående inte fungerade 
optimalt. Hon upplevde att det ibland glömdes bort och att det var svårt att ordna rent 
praktiskt med alla inblandade personer.  

 
Tillgång till stöd  
 

Behov av reflektion 
Många av sjuksköterskorna tyckte att samtal med och stöd från kollegor var 
betydelsefullt. Både i teamet kring donatorn och samtal sinsemellan exempelvis ute i 
personalrummet vid jobbiga händelser var sätt för dem att hantera situationen. Behovet 
av strukturerad reflektion i samband med vård av organdonatorer var individuellt och 
varierade från fall till fall. Flera av sjuksköterskorna uttryckte att de hade god vana av 
att vårda organdonatorer och att själva vården av dem inte behövde vara mer 
ansträngande än vården av vilken annan intensivvårdspatient som helst. De ansåg inte 
att det fanns ett generellt behov av reflektion vid vården av donatorer utan endast vid 
fall som av olika anledningar kunde vara särskilt svåra. Vid behov av reflektion uppgav 
sjuksköterskorna att detta var möjligt att få på egen begäran. Några av sjuksköterskorna 
beskrev att de hade begärt reflektion vid något tillfälle och då fått detta. På den ena av 
intensivvårdsavdelningarna fanns regelbundna reflektionsstunder med kurator. Dessa 
tillfällen kunde användas för att ta upp det som personalen önskade prata om.  
 
Behov av utbildning 
Flera av sjuksköterskorna betonade att utbildning var en väldigt viktig faktor för att 
kunna bedriva en god vård kring organdonatorer. Dels gav kunskap en trygghet i det 
praktiska arbetet och i mötet med närstående och dels resulterade detta i att fler 
donatorer upptäcktes. På en av avdelningarna var det en hög personalomsättning. Det 
kom många nya sjuksköterskor och läkare. Därför sågs utbildning som viktig för att 
hålla en jämn och hög kunskapsnivå i dessa yrkesgrupper. Många tyckte att det fanns 
goda möjligheter till utbildning men de flesta ansåg att det behövdes ännu mer. 
 

Att göra gott 
Känslan av att bidra till att göra gott, till att rädda andras liv, upplevdes som en 
motivation för sjuksköterskorna i arbetet med organdonation. Några av 
sjuksköterskorna uttryckte att det kunde upplevas som en svår eller arbetsam situation 
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att vårda organdonatorer men att det var värt det då det ofta ledde till något positivt för 
någon eller några andra. Detta gjorde att vården upplevdes som spännande, meningsfull 
och viktig. En av deltagarna uttryckte att hon kände en vördnad då donatorn lämnades 
till operation för uttag av organen, att det fanns något högtidligt över situationen, som 
att ”donatorn var iväg med en gåva”. 
 
På en av avdelningarna vårdades både organdonatorer och mottagare. Möjligheten att 
vårda båda dessa patientkategorier gjorde att sjuksköterskorna själva fick se vilken nytta 
donationen kunde göra. Detta sågs som berikande för arbetet och gav inspiration. 
Sjuksköterskorna nämnde att det var roligt då transplanterade kom tillbaka till 
avdelningen och berättade om sina upplevelser. Det var positivt att få se någon som 
hade blivit frisk och detta upplevdes av sjuksköterskorna som att de ”fick något 
tillbaka”. Hela avdelningens känsla påverkades positivt av att även vårda mottagare av 
organ. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer visade sig fungera väl för 
att undersöka det aktuella forskningsområdet. En semistrukturerad intervju används då 
det finns vissa specifika ämnen som forskaren vill vara säker på täcks in under intervjun 
(Polit & Beck 2012, s. 537). Under arbetet med denna studie gjordes ett val att utöka 
och anpassa intervjuguiden efter att brister upptäckts under de första intervjuerna. 
Intervjuguiden var uppbyggd så att deltagarna fick möjlighet att först tala fritt om det 
generella och sedan få specifika frågor. I de flesta fall behövde inte alla följdfrågor 
ställas då deltagarna själva berörde dessa frågor. Vissa av intervjuerna genomfördes i 
miljöer där det förekom störningar och där möjligheten till avskildhet var begränsad. 
Möjligheten att välja plats för intervjuerna var liten då det inte fanns tillgång till 
lämpliga rum för samtal på avdelningarna. Detta kan ha påverkat kvaliteten på 
intervjuerna. Kvaliteten på ljudupptagningen påverkades inte men intervjupersonerna 
blev i visa fall störda och kom ibland av sig. Med hänsyn till studiens tidsram ansågs det 
vara rimligt med en intervjutid på maximalt 45 minuter, då materialet annars riskerade 
att bli för omfattande. Enlig Kvale och Brinkmann (2014, s. 220) kan en entimmes 
intervju resultera i 20-25 sidors text. Intervjuerna spelades in med digital 
ljudupptagning och transkriberades sedan till text. 
 
Urvalet av deltagarna gjordes utifrån i förväg fastställda kriterier. Deltagarna som 
slutligen var med i studien valdes inte ut av författarna själva utan av olika personer på 
avdelningarna. Det kan finnas problem med att det är personer i ledande position som 
väljer ut vilka som ska bli intervjuade angående hur organisationen fungerar. Dels kan 
det påverka urvalet och dels kan det påverka deltagarnas vilja att prata fritt under 
intervjuerna. Eftersom studien handlar om upplevelser av organisationen är det möjligt 
att deltagarna som valdes ut endast var personer som var drivande och engagerade. 
Detta kan ha lett till att urvalet blev homogent. De personer som inte arbetade mycket 
med frågan eller var missnöjda med organisationen kanske inte fick möjlighet att delta. 
Detta gör att det finns en risk att vissa perspektiv på organisationen kring organdonation 
inte framkommit i studien. Detta är något som bör beaktas innan slutsatser dras av 
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studiens resultat. Dessa problem kunde möjligen ha undvikits om rekryteringen till 
studien hade gjorts på ett annat sätt. För att slippa mellanhänder kunde intervjupersoner 
ha sökts exempelvis via e-mail eller skriftlig information på avdelningen.  
 
Deltagarna som var med i studien kom från två avdelningar på samma sjukhus, ett 
sjukhus där det finns stor erfarenhet av att arbeta med organdonation och 
transplantation. Detta var ett medvetet val då det fanns en önskan att hitta 
intervjupersoner med relativt stor erfarenhet av denna typ av vård och organisationen 
runt omkring. Genom att exkludera sjuksköterskor från andra intensivvårdsenheter kan 
vissa perspektiv ha gått förlorade i studien. Detta var en nödvändig avgränsning 
beroende på studiens storlek och tidsram. Antalet deltagare var litet och alla var kvinnor, 
sammantaget kan dessa faktorer påverka möjligheten till att dra generella slutsatser 
utifrån studiens resultat. Den ursprungliga planen var att intervjua åtta sjuksköterskor 
men efter ett antal intervjuer nåddes en mättnad, där författarnas upplevelse var att det 
inte tillkom någon större mängd ny information under intervjuerna. Eventuellt kan detta 
bero på att deltagarna var en relativt homogen grupp. I kvalitativ forskning kan urvalets 
storlek variera och skall baseras på behovet av mängd information. Begreppet 
datamättnad används då en punkt har nåtts när ingen ny information tillkommer och 
detta styr då urvalets storlek (Polit & Beck 2012, s. 521). Antalet deltagare i 
intervjustudier kan variera beroende på tillgänglig tid och resurser. Antalet deltagare 
styrs också av nyttan med att genomföra fler intervjuer i relation till mängden ny 
kunskap som tillkommer (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156). På grund av dessa faktorer 
genomfördes endast sju intervjuer. Ett avvägande gjordes av författarna angående nyttan 
att i denna situation göra ytterligare en intervju i förhållande till att lägga tiden på att 
genomföra en mer utförlig dataanalys. Sjuksköterskan som inte deltog gavs möjlighet 
att välja att genomföra intervjun, detta för att inte frånta henne möjlighet att delta i 
studien om så önskades. 
 
Det är viktigt för forskare att skapa ett förtroende hos deltagarna men samtidigt behålla 
en viss distans. Detta kan vara en svår balansgång. Om forskaren blir alltför förtrolig 
med intervjupersonen kan det påverka forskarens förmåga att samla in meningsfull och 
trovärdig data (Polit & Beck 2012, s.534). I denna studie uppstod en speciell situation 
vid intervjuerna då vi själva var sjuksköterskor och dessutom hade olika kopplingar till 
avdelningarna och intervjupersonerna. Detta skulle kunna ses som både en styrka och en 
svaghet. Personliga kopplingar kan möjliggöra ett förtroende men också skapa en 
svårighet att hålla distans och gå in i forskarrollen. Att deltagarna och forskarna hade 
samma yrkesroll gjorde att det fanns en gemensam förståelse för forskningsområdet. 
Kvale och Brinkmann beskriver att det sedan länge är känt, genom tidigare sociologisk 
forskning av Riesmann och Benny, att det finns en problematik med att förutsätta att en 
relation med ett stort samförstånd mellan intervjuare och intervjuperson per automatik 
leder till en hög kunskapsmässig kvalitet på intervjun. De betraktar det som en fördom 
att ett stort samförstånd skulle göra att intervjupersonen frambringar mer ”sanning” 
(2014, s. 127). 
 
I kvalitativ forskning anses forskarens förförståelse ha betydelse. Författarnas 
förförståelse bestod i en bakgrund som sjuksköterskor och av utbildning och praktik i 
intensivvård där organdonation ingår som en del av vården. Inför intervjuerna hade 
författarna läst in sig på ämnet och reflekterat över tidigare kunskap och förförståelse 
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kring ämnet. Tidigare forskning av intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 
vårda donatorer och av organisationen kring vården gav en viss förförståelse för ämnet 
och låg delvis till grund för intervjufrågorna. En av författarnas personliga erfarenhet av 
vård av organdonatorer hade väckt frågor inom området och påverkade förförståelsen. 
Förförståelsen kan således ha påverkat studiens resultat. Inom kvalitativ forskning finns 
olika uppfattningar om hur förförståelsen bör hanteras. Vissa anser att den kan användas 
för att få en djupare förståelse medan andra anser att den bör ”sättas inom parentes” 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197). En anledning till att forskaren bör 
redovisa sin förförståelse är att utgångspunkten för tolkningen görs tydlig för läsaren. 
Det kan vara svårt att redovisa förförståelsen då den i princip kan sägas innebära allt 
personen har tänkt. Ett sätt att hantera detta är att avgränsa redovisningen till det som är 
relevant (Larsson 1994, s. 165). 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av 
förutsättningar och hinder i verksamheten för att bedriva en god vård i samband med 
organdonation. Resultatet visade att alla sjuksköterskor i studien upplevde att det hade 
skett en positiv förändring i attityder kring organdonation inom verksamheten. Det 
fanns också en ökad medvetenhet kring denna fråga i samhället. Deltagarna tyckte att 
det fanns bra rutiner för det praktiska arbetet och att de fick god hjälp från 
donationsansvarig sjuksköterska och transplantationskoordinator. Kvaliteten på 
samarbetet mellan läkare och sjuksköterska i det praktiska arbetet kunde variera. Bristen 
på enkelrum sågs som ett stort hinder för att bedriva en god vård. Sjuksköterskorna 
upplevde att mötet med närstående var en av de mer krävande och svåra delarna i 
samband med organdonation. En förutsättning för att detta skulle fungera väl var god 
kommunikation. Flera av sjuksköterskorna beskrev att det ingick i deras roll att föra 
fram den avlidnes vilja i frågan om donation. Det fanns möjlighet till reflektion men 
detta var inget som skedde rutinmässigt i samband med vården av organdonatorer. 
Utbildning sågs som en viktig faktor för att kunna bedriva en god vård.  Att bidra till att 
göra gott för andra människor sågs som en motivation för sjuksköterskorna i arbetet 
med donatorer. 
  
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att det hade skett en positiv förändring i 
organisationen. Denna förändring bestod av flera olika delar där en god struktur, 
engagerad personal och kunskap spelade en stor roll. Detta ledde till att 
sjuksköterskorna upplevde att de arbetade i en donationsfrämjande verksamhet. Många 
av sjuksköterskorna nämnde att engagerade personer som DAL och DAS hade bidragit 
till det nya klimatet. Detta stämmer överens med tidigare forskning om betydelsen av 
drivande personer inom verksamheten. I en studie beskrivs en donationsfrämjande 
kultur i verksamheten och inflytelserika läkare som förespråkar donation som viktiga 
faktorer för att utvärdera och förbättra arbetet med organdonation (Siminoff & Marshall 
2009, s. 28). Resultatet visade på en samstämmighet bland sjuksköterskorna som deltog 
i studien om att det skett förbättringar i verksamheten och att de kände att det fanns ett 
engagemang från verksamhetens sida gällande organdonation. Denna uppfattning skiljer 
sig från tidigare forskning där bristen på ledarskap och avsaknad av personer som aktivt 
drivit organdonationsfrågan nämns som problem (Flodén, Berg & Forsberg 2011, s. 
310). Ingen av deltagarna i denna studie nämnde en liknande brist, tvärtom tyckte de att 
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det fanns ett stöd från chefer och att det funnits flera drivande personer i form av DAL 
och DAS. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att verksamheten hade blivit 
bättre på att arbeta donationsfrämjande och ta tillvara på organdonatorer. Att arbeta 
donationsfrämjande har viktiga konsekvenser för samhället. Det innebär att de patienter 
som väntar på att få organ har större möjlighet till detta vilket skulle kunna möjliggöra 
deras överlevnad och bidra till en bättre livskvalitet.  
 
Alla deltagarna tyckte att det i det stora hela fanns en positiv attityd till arbetet kring 
organdonation bland personalen. De upplevde att det var lättare att prata om donation 
idag och att det inte kändes lika skrämmande och tabu som tidigare och att det hade 
skett en förändring i attityden. Det sågs inte som något konstigt att vårda en död patient 
som såg levande ut. Sjuksköterskorna kände tillit till hjärndödsdiagnostiken och litade 
på att patienten var död då denne förklarats död med direkta kriterier. Detta skiljer sig 
stort från tidigare forskning. En tidigare studie visar att mer än hälften av alla 
intensivvårdssjuksköterskor i Sverige misstror hjärndödsdiagnostiken (Flodén, Persson, 
Rizell, Sanner & Forsberg 2011, s. 3187). I en annan studie beskrivs det att vissa 
intensivvårdssjuksköterskor inte godtar konceptet hjärndöd som generellt etablerat. En 
del av sjuksköterskorna var tvungna att själva vara med vid hjärndödsdiagnostiken för 
att intellektuellt och känslomässigt förstå att patienten var död, några litade mer på 
angiografi (Flodén, Berg & Forsberg 2011, s. 311-312).  
  
Det framkom således tydligt i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att det hade skett 
en positiv förändring i fråga om arbetet kring organdonation både i organisationen och i 
attityden hos enskilda personer. Detta skulle kunna tolkas som att det finns ett samband 
mellan en välfungerande, stödjande organisation och attityder hos personalen inom detta 
område. Att frågan har lyfts på en organisatorisk nivå och att målet att arbeta 
donationsfrämjande är tydligt verkar ha påverkat personalens attityder i en positiv 
riktning. Attityder hos sjuksköterskorna kan i sin tur påverka vården av organdonatorn. 
Enligt tidigare forskning så kan sjuksköterskors attityd till organdonation påverka hur 
de tar hand om organdonatorer. Detta kan i sin tur påverka de närstående och 
donationsprocessen. En sjuksköterska som förhåller sig neutral och har en undvikande 
attityd gentemot närstående för att inte påverka dem i frågan om donation upplevs 
kunna minska chansen till donation (Flodén & Forsberg 2009, s 311). I resultatet 
framkom att deltagarna kände till att det fanns personal på deras enhet som själva var 
negativt inställda till organdonation och att dessa personer också vårdade 
organdonatorer. Eftersom ingen av de intervjuade sjuksköterskorna själva uttalat hade 
en negativ inställning är det svårt att dra några slutsatser om varför andra sjuksköterskor 
var negativt inställda och hur de upplevde arbetet med organdonation.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att närstående själva tog upp frågan om 
donation i större utsträckning än tidigare.  De såg detta som ett uttryck för en ökad 
medvetenhet hos allmänheten. Flera av deltagarna nämnde samhällsinformation och 
kampanjer som faktorer som kan ha påverkat människor. Att människor är informerade 
om möjligheten till donation kan underlätta för vårdpersonalen att lyfta frågan och föra 
samtal med närstående. Om människor har tagit ställning i donationsfrågan så 
underlättar det för vården eftersom det är patientens vilja som ligger till grund för 
beslutet om att genomföra donation eller inte. För vården är det angeläget att så många 
som möjligt har tagit ställning angående organdonation. Trots upplevelsen av en ökad 
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medvetenhet hos allmänheten så är det fortfarande endast ca 15 % av Sveriges 
befolkning som har valt att registrera sig i donationsregistret (Socialstyrelsen 2016). 
Som tidigare nämnts finns det flera sätt att göra sin vilja känd och det viktigaste för 
sjukvården är inte på vilket sätt det görs utan att det överhuvudtaget sker. 
 
Intensivvårdssjuksköterskorna i studien ansåg att rutinerna angående organdonation var 
till stor hjälp i deras arbete och att de var väldigt bra utformade. Samtliga deltagare 
tyckte att det fanns en tydlig struktur att jobba efter i det praktiska arbetet. Majoriteten 
av sjuksköterskorna nämnde DAS som en viktig resurs för att bland annat skapa och 
uppdatera rutiner. Det var intressant att det fanns en samstämmighet bland 
sjuksköterskorna om att det fungerade bra i verksamheten med att ha en DAS. I tidigare 
forskning påpekas en brist inom verksamheten på strukturer och tydliga rutiner (Flodén, 
Berg & Forsberg 2011, s. 311). Detta verkade således inte vara ett problem på dessa 
enheter utan snarare framkom det att det fanns goda rutiner och en bra struktur. En följd 
av detta var att sjuksköterskorna slapp oroa sig för att göra fel, rutinerna fungerade som 
en trygghet. Tillgången till bra rutiner gör att intensivvårdssjuksköterskor slipper att 
söka all information från gång till gång då de vårdar en organdonator. Detta är ett sätt att 
effektivisera arbetet och innebär också att det sparar mycket tid för sjuksköterskor som 
de istället kan lägga på andra uppgifter. 
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna önskade att de hade möjlighet att vårda donatorer 
och andra patienter i livets slutskede på enkelsal. Förutsättningarna för detta var dåliga 
på de avdelningar där deltagarna arbetade. Detta resultat påvisade inget nytt då bristen 
på enkelrum för döende patienter och vad detta innebär är problem som är kända sedan 
tidigare (Fridh, Forsberg & Bergbom 2007, s. 27; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009, s. 
237-238; Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009, s. 661). Upplevelsen hos deltagarna i 
denna studie tydde på att det inte har skett någon förbättring i miljön. Snarare uttrycktes 
en viss uppgivenhet angående möjligheterna till att kunna vårda donatorer och andra 
patienter i livets slutskede på enkelsal. Detta problem var svårlöst då det inte berodde på 
en avsaknad av vilja hos sjuksköterskorna utan snarare på ett fysiskt hinder då 
avdelningarna saknar utrymme. Om det skall lösas organisatoriskt med de fysiska 
förutsättningar som finns idag måste prioriteringarna ändras så att det i vissa fall går att 
stänga platser för att få tillgång till enkelrum. Sådana prioriteringar görs emellanåt när 
det gäller medicinska anledningar som exempelvis smitta för att undvika smittspridning. 
Det är intressant att sådana prioriteringar inte verkar lika angelägna när det kommer till 
vård i livets slutskede och vård av organdonatorer. Resultatet visade att såväl 
medpatienter som närstående kan må mycket dåligt av en situation där en donator 
vårdas tillsammans med andra patienter. Deltagarna tyckte att det var viktigt att de 
närstående fick sörja ifred och ta sitt avsked i avskildhet. Dessa värden behöver ges 
högre prioritet i vården. I framtiden bör hänsyn tas till detta när nya 
intensivvårdsavdelningar planeras, så att den fysiska miljön ger bättre möjlighet att 
vårda dessa patienter.   
 
I resultatet framkom att mötet med närstående sågs som en av de största utmaningarna i 
arbetet med organdonation. Centralt var samtalet där frågan om donation togs upp med 
de närstående. Detta stöds av tidigare forskning (Oröy, Strömskag & Gjengedal 2013, s. 
207). Sjuksköterskorna önskade att få möjlighet att kunna närvara vid samtalet och det 
var också något som eftersträvades i verksamheten. Trots detta kunde de inte alltid 
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närvara. Då sjuksköterskor inte kan närvara vid betydelsefulla samtal finns risk för att 
detta försvårar deras arbete. Det blir svårare att ge information till de närstående på ett 
bra sätt och stödja dem då de inte vet vilken information närstående fått tidigare, hur 
samtalet har varit eller hur informationen har tagits emot. Intensivvårdssjuksköterskan 
har i sitt yrke mycket kontakt med de närstående och finns inne på rummet. Det är 
viktigt att sjuksköterskan får bra förutsättningar för att skapa en god relation med de 
närstående då detta underlättar processen för alla inblandade. En bra kommunikation är 
en viktig del i detta arbete. I resultatet framkom att de närstående inte alltid förstod vad 
som hände, ibland kunde de ha svårt att förstå att deras anhörig var död. Detta problem 
har även uppmärksammats i tidigare forskning (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009, 
s. 661-662). Deltagarna i studien beskrev att de närstående behövde kontinuerliga 
samtal vilket sjuksköterskan ofta fick ansvara för. De upplevde att de inte alltid hade 
tillräckligt med tid för detta och att de hade hand om ytterligare en patient sågs som ett 
problem. Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att ha mer tid för de närstående. Ett 
sätt att frigöra denna tid kan vara att ge sjuksköterskor som vårdar en donator möjlighet 
att endast vårda denna patient. Enligt SFAIs riktlinjer skall närstående hållas 
välinformerade och få korrekt och empatisk information. Detta kräver ofta att personal 
kan frikopplas från övrig verksamhet under den tid som donationsprocessen pågår 
(Berggren et. al. 2008, s. 4). Ett annat sätt att hantera bristen på tid för de närstående är 
att utse en specifik person i personalen till att ha huvudansvaret för samtal och 
kommunikation med de närstående. Enligt en tidigare studie kan en specifik person ha 
till uppgift att koordinera kommunikationen med de närstående för att förbättra 
donationsprocessen (Daly 2006, s. 85). En risk med att den patientansvariga 
sjuksköterskan slutar att ansvara för kommunikationen med närstående är att de tappar 
denna kunskap och får en sämre helhetsbild i vården av patienten.  
 
Sjuksköterskorna upplevde att samtalets kvalitet berodde på erfarenhet och personlighet 
hos vårdpersonalen. Detta leder till att vårdens kvalitet och utfall i fråga om donation 
kan variera beroende på vem det är som arbetar. Detta kan leda till en ojämlik vård, 
vilket inte är förenligt med hälso- och sjukvårdslagens mål om rätt till vård på lika 
villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763). Forskning visar att sjuksköterskor önskar 
utbildning för att öka sin kompetens i att hantera situationer där närstående får svåra 
besked. De önskar att utbildningen ges kontinuerligt och på arbetsplatsen (Meyer, 
Torunn Björk & Eide 2011, s. 110). Genom att utbilda personalen skulle eventuellt den 
kvalitetsskillnad som uppstår som ett resultat av personalens personliga egenskaper 
kunna minskas. Detta skulle också kunna ge en signal inom verksamheten om att detta 
är ett viktigt område. 
 
Resultatet visade att de flesta sjuksköterskorna var medvetna om sin roll som 
företrädare för donatorn. Det var inte alltid lätt utan kunde ibland vara en komplex 
situation med motstridiga uppgifter och viljor. Några av sjuksköterskorna uppvisade en 
stark drivkraft att föra patientens talan även i situationer som kunde vara laddade. De 
sjuksköterskor som uppvisade detta beteende hade ofta stor erfarenhet av vård av 
organdonatorer.  Sjuksköterskorna i denna studie arbetade på ett universitetssjukhus på 
avdelningar där organdonation förekom förhållandevis ofta. Enligt en tidigare studie är 
sjuksköterskor på mindre sjukhus mer positiva till att, på ett aktivt och personligt sätt, 
säkerställa att donatorns vilja kommer fram (Forsberg et. al. 2015, s.129). Det finns 
ingen förklaring till resultatet i ovanstående studie. Vår studie visade inte på en uttalat 
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negativ inställning hos sjuksköterskorna till att företräda patienten, snarare tvärt om. 
Men då metod och fokus i studierna var olika kan inga direkta slutsatser dras av detta. 
Här finns ett behov av mer forskning. 
 
Sjuksköterskorna i denna studie tyckte inte att de hade behov av reflektion i någon 
större utsträckning. De beskrev att det fanns möjlighet till att få reflektion vid behov 
men de upplevde att det oftast räckte med att få stöd av kollegor i ett mer informellt 
sammanhang. Detta avviker från uppfattningen i tidigare forskning. En studie beskriver 
att sjuksköterskor uttrycker ett behov av reflektion vid arbetet med organdonatorer även 
då allt går bra och det inte upplevs som en negativ situation (Flodén, Berg & Forsberg 
2011, s. 311). Reflektion kan ha fler funktioner än att fungera som ett stöd i svåra 
situationer. En strukturerad reflektion kan fungera som ett lärotillfälle. Denna typ av 
reflektion kräver att sjuksköterskan går ur situationen och reflekterar medvetet och 
strukturerat Ekebergh (2007, s. 334-337). Att reflektera med kollegor i fikarummet kan 
fungera som ett bra stöd men är beroende av praktiska omständigheter som tillräckligt 
med tid och tillgång till lämpliga kolleger. Ett system där sjuksköterskan själv ska ta 
initiativet till reflektion kan vara problematiskt då det inte nödvändigtvis kommer att 
vara de personer med det största behovet som tar detta initiativ.  
 
Slutsatser 
Intensivvådssjuksköterskorna upplever att det har skett en positiv förändring avseende 
såväl verksamhetens organisation som personalens attityd vilket har lett till att det finns 
goda förutsättningar för att vårda organdonatorer inom intensivvården. En viktig faktor 
för ett fungerande arbete är väl utarbetade rutiner och tillgång till personer med kunskap 
och engagemang i frågan.  
 
Miljön och framförallt bristen på enkelrum vid vården av organdonatorer ses som ett 
problem. Detta är ett känt problem som har tagits upp i tidigare forskning. Denna studie 
bekräftar att problemet kvarstår och att det fortfarande är av stor vikt att försöka finna 
en lösning på detta problem. 
 
Mötet med de närstående anses vara en viktig och ibland krävande del av arbetet under 
donationsprocessen. Kommunikationen med de närstående och särskilt samtalet där 
frågan om donation tas upp är centralt för vården av organdonatorer. Det är av stor vikt 
att intensivvårdssjuksköterskan har god kunskap om donationsprocessen och om 
kommunikation med människor i kris. Sjuksköterskan behöver också ha förutsättningar 
för att hinna ta sig an de närstående för att svara på frågor och fungera som ett stöd. 
Denna studie belyser vikten av samspelet mellan sjuksköterskor och närstående. 
Organisatoriska faktorer som kan underlätta detta arbete är möjlighet till utbildning för 
sjuksköterskor och att möjlighet ges till att inte behöva vårda ytterligare en patient utan 
endast organdonatorn.  
 
Denna studie bidrar till ökad kunskap och förståelse kring hur 
intensivvårdssjuksköterskor idag upplever möjligheter och hinder i organisationen i 
vården av organdonatorer. Jämfört med tidigare forskning ger den ett annorlunda och ett 
mer positivt perspektiv på hur vården organiseras och kan ses som en bekräftelse på att 
det numera finns en välfungerande struktur som bör upprätthållas och bevaras. 
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För att få fler perspektiv på organisationen kring organdonation finns det flera olika 
studier som skulle kunna öka kunskapen. Det skulle vara intressant att genomföra en 
liknande studie men med flera deltagare från olika intensivvårdsenheter runt om i 
landet. Det skulle också vara givande att undersöka andra yrkeskategoriers, som till 
exempel läkare och undersköterskor, upplevelser av organisationen. För att kunna dra 
mer generella slutsatser om hur det fungerar i verksamheten skulle en större kvantitativ 
studie kunna göras.   
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
 
Hur upplever du att det är att vårda organdonatorer? I hela 
processen, från att upptäcka en möjlig organdonator ända fram till det 
sista avskedet? 
 
Hur upplever du att förutsättningarna för att vårda organdonatorer är 
på din arbetsplats?  
 
På vilka sätt kan vården underlättas/göras bättre? 
 
Hur ser möjligheten ut för att ha reflektion på avdelningen? 
 
Hur ser möjligheten ut att få stöd av kollegor vid vård av organdonatorer? 
 
Hur ser möjligheten ut för utbildning inom området? 
 
Upplever du att det finns några problem eller hinder i vården av 
organdonatorer? 
 
Vilka hinder ser du för att göra ett bra jobb i vården med organdonatorer? 
 
Hur ser du på att vårda potentiella donatorer i samma miljö som man vårdar andra 
intensivvårdspatienter?  
 
Finns det möjlighet att vårda organdonatorn i enkelrum/miljöfaktorer? 
 
I den bästa av världar, hur skulle du önska att vården av 
organdonatorer såg ut i din verksamhet? 
 
Hur organiseras arbetet med organdonatorn, vem tar hand om familjen? 
 
Vilken roll har DAL/DAS? 
 
Vad tycker du att din roll är i samarbete med läkare, undersköterskor och annan 
personal? 
 
Finns det något som kan göras för att få fler organdonatorer på avdelningen? 
 
Tror du att alla organdonatorer tas till vara/upptäcks, till exempel tillfrågas alla 
anhöriga? Hur ser de samtalen ut? 
 
 



Bilaga 2. 
 

  Göteborg 15-11-12 
 
 
Information till deltagare i studien 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av förutsättningar och hinder i verksamheten 
för att bedriva en god vård av organdonatorer. Då tidigare forskning visar att 
intensivvårdssjuksköterskor upplever att det är en stor utmaning att vårda dessa 
patienter tycker vi att det är viktigt att undersöka hur ni upplever att förutsättningarna 
för detta ser ut ute i verksamheten. 
 
Förfrågan om deltagande 
 
Vi tillfrågar dig om du vill delta i denna studie, då du i ditt arbete som 
intensivvårdssjuksköterska på IVA har erfarenhet av att vårda organdonatorer samt har 
längre tids erfarenhet av verksamheten och vet hur den fungerar med avseende på denna 
patientgrupp. 
 
Hur går studien till? 
 
Deltagandet i studien innebär att du vid ett tillfälle kommer att bli intervjuad av oss 
angående dina erfarenheter och upplevelser av att arbeta med organdonatorer och hur 
detta arbete fungerar i din verksamhet. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter och 
kommer att spelas in. Ljudupptagningen kommer att raderas efter bearbetningen. 
Uppgifter som kan identifiera dig kommer att tas bort och endast vi och vår handledare 
kommer att ha tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade 
resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagande 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
Om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer allt material från intervjun med dig att 
förstöras.



 
Ansvariga för studien 
 
Om du har frågor eller önskar ytterligare information så kontakta: 
 
Rebecka Rubinstein                                                          Annika Sundin 
E-post: rebecka.rubinstein@vgregion.se                          E-post: anqan@linuxmail.org 
Tfn: 0765 608197                                                             Tfn: 0736 104404 
 
 
 
Handledare 
 
Isabell Fridh 
Leg. Sjuksköterska, Docent 
Institutionen för Vård, Arbetsliv och Välfärd, Högskolan i Borås 
E-post: isabell.fridh@hb.se 
Tfn: 033 435 4590 
 
 
Informerat samtycke till deltagande  
 
Jag samtycker till att materialet från intervjun med mig får användas i ovan beskrivna 
examensarbete. Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien samt haft 
tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag har förstått vad mitt deltagande 
innebär och samtycker till att delta i studien. Jag är medvetande om att mitt deltagande 
är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan förklaring. 
 
 
 
 
Göteborg den ____________________ 
 
 
 
________________________________ 
Namnteckning 
 
 
________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 

mailto:rebecka.rubinstein@vgregion.se
mailto:anqan@linuxmail.org
mailto:isabell.fridh@hb.se

	INLEDNING
	BAKGRUND
	Organdonation i Sverige
	Ett globalt perspektiv
	Vårdgivarens ansvar
	Processen kring organdonation
	Konstaterande av dödsfall
	Samtycke
	Vårdens utveckling och sjuksköterskans roll
	Vården av organdonatorn och synen på kroppen
	Upplevelser av donationsprocessen
	Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser
	Närståendes upplevelser
	Upplevelser av organisationen


	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Urval
	Datainsamling
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	RESULTAT
	En donationsfrämjande utveckling
	En stödjande verksamhet
	Ett positivt arbetsklimat
	En ökad medvetenhet i samhället

	Förutsättningar och hinder i det praktiska vårdarbetet
	Rutiner och struktur
	Samarbetet med DAS och transplantationskoordinator
	Samarbetet med ansvarig läkare
	Intensivvårdsmiljön

	Förutsättningar och hinder i mötet med närstående
	Kommunikationens betydelse
	En process som kräver sin tid
	Att ta reda på den avlidnes vilja
	Uppföljning av efterlevande

	Tillgång till stöd
	Behov av reflektion
	Behov av utbildning

	Att göra gott

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsatser
	REFERENSER

