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Abstrakt
Bakgrund: Omkring 90 000 personer avlider i Sverige varje år varav cirka 200–270
personer kan vara potentiella organdonationer. Det är betydelsefullt att
intensivvårdssjuksköterskan känner sig väl förtrogen med rutiner kring identifiering
av en potentiell donator och riktlinjer kring monitorering och behandlingsmål för
organdonatorn. Syfte: Syftet med studien var att beskriva
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av donationsprocessen utifrån två
frågeställningar; vilka var de främjande respektive utmanande faktorerna i samband
med donationsprocessen? Metod: En kvalitativ intervjustudie med ett ändamålsenligt
urval genomfördes. Inklusionskriterierna var specialistsjuksköterska inom
intensivvård med erfarenhet av donationsprocessen. En semistrukturerad intervjuguide
användes och data analyserades enligt kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat:
Sexkategorier framkom; Behov av utbildning och praktisk träning, att frågan om
donation av någon anledning inte ställs, en sällan förekommande process som är
resurskrävande och annorlunda, en positiv inställning och en uttalad vilja, betydelsen
av stöd och information, intensivvårdsmiljö är rätt miljö. Slutsats: Studien visade att
intensivvårdssjuksköterskor upplevde ett flertal utmanande och främjande faktorer
under donationsprocessen. Det finns behov av fler studier inom området. En
interventionsstudie före och efter specifik utbildning med både teoretisk och praktisk
undervisning behöver utföras för att studera hur och i vilken grad utbildning påverkar
donationsprocessen. Det finns en brist på studier som berör varför frågan om donation
inte ställs och även detta behöver studeras vidare.
Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, Omvårdnad, Organdonation, Hjärndöd,
Främjande faktorer, Utmanande faktorer, Omvårdnad, Kvalitativ studie
Keywords: ICU-nurses, Nursing, Organ donation, Brain death, Promotional factors,
Challenging factors, Nursing, Qualitative research

Bakgrund
Organdonation i Sverige
Omkring 90 000 personer avlider i Sverige varje år varav cirka 200–270 personer kan vara
potentiella organdonationer och i många fall vävnadsdonatorer. Sverige har i nuläget 17
organdonatorer per miljon invånare. Denna siffra är låg jämfört med i Norge som har dubbelt
så många organdonationer eller i Spanien som har omkring 40 organdonationer per miljon
invånare (Socialstyrelsen, 2016). Det genomförs cirka 700 organtransplantationer och drygt
1000 vävnadstransplantationer varje år i Sverige. De organ som transplanteras är njurar, lever,
hjärta, lungor, tunntarm och bukspottkörtel samt dess cell-öar. De vanligaste
vävnadstransplantationerna är hornhinnor och hjärtklaffar men även hud, benvävnad,
hörselben och sclera (ögonvita). En donator bidrar med organ upp till åtta personer
(Socialstyrelsen, 2016). År 2016 fanns drygt 1.5 miljoner personer registrerade i
donationsregistret. Trots att85% av den svenska befolkningen i undersökningar har visat sig
ha en positiv inställning till organdonation har endast cirka 20 % registrerat sin inställning i
donationsregistret. Statistik visar att tillgången på organ är otillräcklig utifrån de behov som
finns (Statens offentliga utredningar, 2015).
Samtycke till organdonation
Det finns idag i huvudsak två lagar som styr donation och transplantationsverksamheten.
Dessa är lagen om kriterierna för bestämmande om människans död (SFS 1987:269) samt
lagen om transplantation och annat medicinskt ändamål (SFS 1995:831). År 1996 kom en ny
transplantationslag i Sverige och i samband med detta inrättades donationsregistret på
socialstyrelsen. Lagen förbjuder kommersiell handel med organ. Sjukhus med möjlighet att
utföra donation skall ha tillgång till donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig
sjuksköterska (DAS). Den avlidnes vilja gäller alltid muntligt uttalat eller skriftligt. Förmodat
samtycke skall råda när den avlidnes vilja är okänd. Närstående har vetorätt och kan motsätta
sig donationsingreppet (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 fylla i ett
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, 2016).

Hjärndödsbegreppets utveckling
Mellan 1880–1930 utfördes försök till organdonationer utifrån det konventionella synsättet att
människan är död när hjärtat slutat att pumpa. Dessa försök innefattade vävnads- och
organdonationer från både djur och människor och var alla misslyckade (MacDonald, 2017).
Många år senare kom begreppet coma dépasse eller irreversibel koma; ett tillstånd med
irreversibelt utslagen hjärnfunktion hos en respiratorventilerad patient som beskrevs 1959 av
Mollaret och Goulon. Detta föranledde en etisk debatt angående om en sådan patient kunde
anses som död eller levande. År 1968 kom de så kallade Harvard kriterierna där nödvändiga
kriterier preciserades för att fastställa detta tillstånd. Detta innebar att en patient med
diagnostiserad coma dépasse skulle ses som avliden och således skulle en organdonation av
en sådan patient inte kunna orsaka patientens död. Därav kom begreppet hjärndöd som
tillämpas i nästan hela västvärlden idag (MacDonald, 2017). En vanlig missuppfattning är att
begreppet hjärndöd utvecklats för att gynna och möjliggöra organtransplantation. Vävnadoch organtransplantation har sedan utvecklats tack vare tekniska framsteg i kirurgi och
immunosuppressiv behandling (Bernat, 2013; Floden et al., 2011).

Konstaterande av hjärndöd i Sverige
I enlighet med kriterier för bestämmande av människans död finns det bara en död (SOSFS
2005:10). Detta innebär enligt svensk lagstiftning att en människa är 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 (hjärndöd) fastställs
dödsfallet med två kliniska neurologiska undersökningar med minst två timmars mellanrum
av en läkare med specialistkompetens (SOSFS 2005:10). I vissa fall behöver döden bekräftas
med angiografiundersökning av hjärnans blodkärl, exempelvis då det kan förekomma 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).

Donationsprocessen
Donationsprocessen startar redan då en patient uppmärksammas som en möjlig donator. För
att en patient skall räknas som en möjlig donator krävs det bland annat att patienten har en
svår nytillkommen hjärnskada och vårdas i respirator samt har en hög sannolikhet för
utveckling av total hjärninfarkt (Socialstyrelsen, 2015). Då en möjlig donator har identifierats
kontaktas transplantationskoordinator (Järnesund, 2016). Åldern på den avlidne är inte

avgörande för om personen kan bli aktuell som donator utan det viktiga är organens
kondition. Transplantationskoordinator utgår från landets transplantationsenheter och står för
rådgivning, information och stöd under donationsprocessen. De samarbetar med
transplantationskirurger och koordinerar vilka mottagare som är aktuella för transplantation
(Socialstyrelsen, 2015). När en möjlig donator misstänks ha utvecklat en total hjärninfarkt och
hjärndödsdiagnostik skett, definieras patienten som en potentiell donator. Efter att döden har
bekräftats och medgivande för donation finns samt att donatorn är medicinskt lämplig, 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).

Intensivvårdssjuksköterskans roll i samband med organdonation
Att uppmärksamma lämpliga donatorer är något som åligger alla intensivvårdssjuksköterskor
i Sverige (Forsberg et al., 2015). Intensivvårdssjuksköterskan är med när intensivvårdsläkaren
introducerar frågan om donation till närstående och ger stöd till dessa i deras sorg (Forsberg et
al., 2015). Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i donationsprocessen då denne ofta
kommer mycket nära patient och dennes närstående och de kan bilda en stödjande relation
(Simpkin, 2009; Coyle, 2000). När patienten avlider i en total hjärninfarkt krävs stora insatser
från intensivvårdssjuksköterskor för att vårda organdonatorn i syfte att bevara organen (Linos,
et al., 2007; McKcown, 2012). En av de svåraste uppgifterna en sjuksköterska har är att möta
mänskligt lidande och vårda lidande hos döende patienter samt dennes familj (Oroy et al.,
2015). Om intensivvårdssjuksköterskan är uppmärksam på närståendes behov och
kontinuerlig lämnar information och förklara innebörden för dem så kan närstående i samband
med organdonation uppleva välbefinnande trots svåra situationen de befinner sig i. De
donerade organ kan då uppfattades som att ge liv till en annan person (Manuel, Sohlberg,
Macdonald, 2010). Genom sin profession möter intensivvårdssjuksköterskan dagligen etiska
dilemman i vård av svårt sjuka patienter. Ibland kan det vara svårt att hantera upplevelser och
tankar som kan förekomma i sådana situationer och många engagerar sig personligt och har
ofta starka upplevelser att möta upp. Intensivvårdssjuksköterskan agerar utifrån hennes
uppfattning och erfarenhet. Det är förståeligt att för en del sjuksköterskor som inte vårdar
dagligen människor som avlider av hjärninfarkt kan dödskriterierna vara svårt att förstå. Den
hjärndöde patientens kroppsfunktioner hålls fortfarande igång: han/hon andas med hjälp av
respirator och cirkulationen är igång. Svårigheten att acceptera begreppet hjärndöd kan
påverka sjuksköterskans samtal med närstående (Osama, Abdulbari, Yousuf och Bakr, 2012).
Organdonation är ett ämne som är etiskt laddat och kan väcka många tankar. Det finns många

aspekter som sjuksköterskor kan behöva ta hänsyn till. Det relationsetiska förhållningssättet
innebär för sjuksköterskor att respektera patientens integritet och autonomi.
Intensivvårdssjuksköterskorna bör sträva efter att anhöriga ska känna delaktighet och trygghet
i vårdkontexten de befinner sig i (Friberg & Öhlén, 2009, s. 357). Omvårdnadsetikern och
filosofen Noddings Nel (1999, s. 15) menar att alla har en naturlig kapacitet att visa omsorg
om andra. Vi har därmed också en moralisk skyldighet att använda denna förmåga att
upptäcka andras behov och att möta dem. Alla relationer kan betraktas som
beroenderelationer och omsorg är en ömsesidig handling.
Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av organdonation
Flodén, Berg och Forsberg (2011) fann att tveksamhet och olika uppfattningar av begreppet
hjärndöd kunde påverka vården av en organdonator. För att kunna ge en högkvalitativ vård till
patienter och deras närstående krävdes det att intensivvårdssjuksköterskan själv förstod vad
hjärndödsbegreppet innebar. Osama, Abdulbari, Yousuf och Bakr (2012) beskrev
hjärndödsbegreppet som komplext och det framkom att endast 37 av 203
intensivvårdssjuksköterskor ansåg att begreppet hjärndöd stämde överens med deras
personliga definition av död. Enligt Oroy et al. (2015) uppstod en inre konflikt för
intensivvårdssjuksköterskan vid vård av organdonatorer därför att vården inte ansågs som en
värdig död. Forsberg et al. (2014) och Oroy et al. (2015) menade att det ansågs som
emotionellt svårt för intensivvårdssjuksköterskan att vårda och behandla patienten som en
potentiell donator istället för att ge livräddande behandling.
En fungerande och strukturerad organisation är väsentlig för att förbättra
intensivvårdssjuksköterskans möjlighet till att uppfylla sitt professionella ansvar under
donationsprocessen. Dessutom kan utbildning inom området organdonation leda till ett ökat
antal genomförda organdonationer, dock har intensivvårdssköterskor upplevt att de saknar
utbildning gällande information om lagstiftning, diagnostik av hjärndöd samt hur de ska
stödja och kommunicera med närstående (Collins, 2005; Meyer, Torunn- Björk & Eide,
2011). Studier (Flodén, Kelveres & Backman, 2006) har visat att intensivvårdssjuksköterskor
har upplevt stress och obehag när närstående skulle tillfrågas om samtycke till donation. De
beskrev att frågan blev en extra börda och de var rädda att närstående kunde känna sig kränkta
och tolka frågan som en övertalning. Dessutom visade Coyle (2000) att
intensivvårdssjuksköterskan behövde inneha kunskap om hjärndödsdiagnostik när denne
förmedlade information till familjen eftersom närstående kunde uppleva diagnosen hjärndöd

svår att acceptera. Enligt Gumbley och Pearson (2006) och Savulescu (2003) underlättades
samtalet om donationsfrågan för intensivvårdssjuksköterskan om närstående hade en positiv
inställning till donation. Det framkom även att närstående upplevde det som en lättnad när
frågan ställdes om organdonation eftersom majoriteten av närstående såg organdonation som
ett positivt resultat av en tragisk situation.

Rational
För att kunna bli aktuell som organdonator måste patienten avlida i en total hjärninfarkt
medan denne vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning. Antalet donatorer i Sverige
räcker inte till för att fylla behovet av organ och vävnader för alla som väntar på en
transplantation. Organ och vävnadsdonation är därför en angelägen del av hälso- och
sjukvården och det är av värde att intensivvårdssjuksköterskan känner sig väl förtrogen med
rutiner kring identifiering av en potentiell donator och riktlinjer kring monitorering och
behandlingsmål för organdonatorn. Organdonation är en livsviktig behandling och skall kunna
erbjudas till människor som behöver den typen av vård. Förutom sjuksköterskans egna
existentiella utmaning i att vårda en potentiell organdonator eller en organdonator, ska denne
verka för att donationsprocessen fortlöper med målet att en transplantation ska kunna ske. Att
då vara säker på och förstå dödskriterierna, att vara klar över sin egen inställning och att
känna sig trygg i situationen som intensivvårdssjuksköterska är kända faktorer för att främja
vårdandet av en organdonator. Tidigare forskning visar att bristande utbildning och brister i
organisation och struktur kan försvåra arbetet och leda till att potentiella organdonatorer inte
upptäcks inom intensivvården. Trots att ett flertal studier har genomförts för att främja
omvårdnaden i samband med organdonation upplever sjuksköterskor att det är en stor
utmaning att vårda organdonatorer. Ett flertal studier påvisar att det finns behov avytterligare
kunskap inom detta livsviktiga ämne. Förhoppningsvis kommer denna studie att öka
förståelsen för främjande och utmanade faktorer under donationsprocessen. När dessa faktorer
har identifierats hoppas författarna att förbättringsarbeten kan ske inom verksamheten för att
främja organdonation. Förbättringsarbetet kan innefatta mer teoretisk och praktisk utbildning
om hur en organdonator identifieras, om hur samtalet med närstående initieras och hålls igång
och om hur vården av organdonator ges.

Syfte
Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av
donationsprocessen.

Frågeställningar
Vilka är de utmanande faktorerna i samband med donationsprocessen?
Vilka är de främjande faktorerna i samband med donationsprocessen?

Metod
Design
Denna studie syftade till att beskriva upplevelser utifrån en kvalitativ ansats. I kvalitativa
studier strävar forskaren efter att få en förståelse och en helhetsbild av ett visst
problemområde (Polit & Beck 2010, s. 260), vilket bedömdes vara lämpligt för att besvara
syftet med studien. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett bra verktyg för att förstå
fenomen sett utifrån den intervjuades perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17). Således
resulterar en kvalitativ forskningsintervju i en beskrivning på hur en person upplever eller
erfar någonting (Polit & Beck 2010, s. 490).

Urval och deltagare
Ett ändamålsenligt urval användes i denna studie då syftet var att beskriva
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av donationsprocessen. Enligt Polit och Beck (2010,
s. 319) så innebär ändamålsenligt urval att deltagarna rekryteras utifrån förutbestämda
kriterier för att kunna identifiera ett visst mönster eller fenomen. Inklusionskriterier för
studien var specialistsjuksköterska inom intensivvård med erfarenhet av donationsprocessen.
Författarna strävade efter spridning gällande erfarenhet, ålder och kön för att få ett varierat
urval. Totalt deltog åtta intensivvårdssjuksköterskor varav sju var kvinnor och en man.
Yrkeserfarenheten varierade mellan 3–40 år (m=28)och åldern på deltagarna varierade mellan
39–64 (m=56). Det är svårt att estimera hur stor erfarenhet av organdonation deltagarna hade.
När frågan ställdes så kunde de inte svara exakt, men alla som var intervjuade hade erfarenhet
om organdonation.

Procedur
Data inhämtades från ett sjukhus i Västernorrland. Verksamhetschefen för den valda
intensivvårdsavdelningen kontaktades och informerades både skriftligt (se bilaga 1) och
muntligt om studiens syfte och innehåll. Efter att verksamhetschefen lämnat sitt godkännande
kontaktade författarna enhetschefen för att få hjälp med rekrytering av deltagare som mötte
inklusionskriterierna. Deltagare som valde att medverka i studien fick muntlig och skriftlig
information om studien. Därefter fick de godkänna ett skriftligt samtyckesformulär (se bilaga
2) om de önskade att delta i studien.

Datainsamling
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (se bilaga
3). Detta ansågs som lämpligt då det fanns specifika områden som var viktiga att täcka in
under intervjun. Enligt Polit och Beck (2010, s. 537) har forskaren före en semistrukturerad
intervju förberett vilka ämnen som skall diskuteras och deltagaren får tala fritt kring dessa
ämnen med sina egna ord. Vid semistrukturerade intervjuer förbereder forskaren en skriftlig
intervjuguide med 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. Författarna använde mest öppna
frågor, men det förekom några slutna frågor också. Följdfrågor som hur upplevde du det eller
kan du beskriva det ytterligare, ställdes för att få fram ett djupare material. Kvale och
Brinkmann (2014, s. 180) menar att följdfrågor kräver ett aktivt lyssnande och ger en mer
öppen dialog med deltagaren. Intervjuerna varade mellan 20–30 minuter. Intervjuerna
spelades in med hjälp av författarnas mobiltelefoner som skyddades med personliga koder.
Ljudfilerna överfördes sedan på ett USB minne. Deltagarna valde plats för intervjun för att de
skulle känna sig bekväma med sin miljö. Polit och Beck (2010, s. 261) beskriver att
deltagaren helst bör befinna sig i sin naturliga miljö så att inte distraktioner uppstår.

Dataanalys
Denna studie analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Författarna har
inspirerats av Graneheim och Lundman (2004)i utförandet av analysen. En manifest ansats
innebär att forskaren beskriver vad deltagarna säger och arbetar textnära genom att beskriva
det synliga i texten. Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) att en
kategoriseringsprocess är det centrala i en innehållsanalys. En kategori är uppbyggd av delar

med gemensamt innehåll. När kategorier skapas sker detta i olika steg där innehåll som har
likheter samlas ihop tills det inte längre går att skapa nya kategorier.

Analysen påbörjades med att författarna lyssnade igenom intervjuerna noggrant och därefter
transkriberades ljudfilerna ordagrant för att inte personliga åsikter eller bias skulle råda. Den
fullständiga texten lästes av författarna ett flertal gånger för att få en helhet av innehållet, lära
känna texten och kunna identifiera relevanta textenheter för syftet. Textenheter som inte var
relevanta för syftet sorterades bort för att materialet skulle bli lättare att arbeta med. Texterna
delades sedan upp i meningsbärande textenheter i enlighet med Graneheim och Lundman
(2004). Nästa steg var abstraktion. Detta innebär att de meningsbärande textenheterna
kondenserades. Kondensering innebär att textenheter kortas ner utan att förlora innebörden
(Graneheim& Lundman, 2004). De kondenserade meningsbärande textenheterna kodades så
att de med liknande innehåll kunde sammanföras till kategorier. Under processen som skedde
stegvis kontrollerades innehållet i kategorierna mot originaltext för att säkerställa att
innehållet var manifest.
Exempel på analysprocess från meningsenhet till kategori.
Meningsenhet → Kondensering → kod → Kategori.

Etiska överväganden
Enligt lag om forskning som avser människor (SFS 2003:460) får forskning enbart utföras om
den har godkänts vid en etikprövning. Etiskt tillstånd har inhämtats via den etiska gruppen vid
institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Polit och Beck (2010, s.127–128) beskriver att informerat samtycke innebär att deltagarna har
fått fullständig och korrekt information om studien och att de när som helst avsluta sitt
deltagande utan att ange orsak. Det skriftliga samtyckesformuläret utformades genom dessa
principer(se bilaga 2). Detta innebar att författarna redovisade fullständig information
angående studiens syfte och sannolika risker eller fördelar med studien samt vilket ansvar
författarna hade. Deltagarna hade full självbestämmanderätt och kunde avbryta sitt deltagande
när som helst utan att ange orsak.

Kvale och Brinkmann (2014, s. 109) menar att konfidentialitet i forskning syftar på
överenskommelser mellan deltagare och forskare om vad som kan göras med de data som de
frambringar tillsammans. Detta innebär oftast att data som identifierar deltagarna inte skall

avslöjas. Vidare beskriver Polit och Beck (2010, s. 129) att anonymitet hos deltagarna är den
viktigaste och säkraste aspekten för att bevara konfidentialiteten. Författarna syftade till att
bevara konfidentialiteten och upprätthålla anonymitet genom att allt material kodades med
fiktiva nummer från ljudfiler till transkribering, vilket innebar att deltagarnas identitet
skyddades. Intervjuerna och transkribering innehåller inga personuppgifter och kan
därigenom inte härledas till en specifik person. Godkända samtyckesformulär, överförda
ljudfiler och transkribering till USB-minne förvarades i låsta utrymmen separat från varandra
hemma hos författarna för öka säkerheten för deltagarna och inga obehöriga hade tillgång till
materialet. Ljudfiler och samtyckesformulär från intervjuer kommer att makuleras efter
publikation i Digitala Vetenskapliga Arkivet, (DA) (http://www.diva-portal.org).

Resultat
Analysen resulterade i sex kategorier som svarade på studiens två frågeställningar. Det
skapades tre kategorier till respektive frågeställning. Dessa presenteras enligt nedanstående
tabell (tabell 1) och beskrivs sedan i löpande text och illustreras med citat från intervjuerna.
Tabell 1. Översikt av frågeställningar (n=2) och kategorier (n=6).
Frågeställningar

Kategorier

Utmanande faktorer under

Behov av utbildning och praktisk träning

donationsprocessen

Att frågan om donation av någon anledning inte ställts
En sällan förekommande process som är resurskrävande
och annorlunda

Främjande faktorer under

En positiv inställning och en uttalad vilja

donationsprocessen

Betydelsen av stöd och information
Vård i anpassad miljö

Utmanande faktorer under donationsprocessen
Behov av utbildning och praktisk träning Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att en
utmanande faktor i donationsprocessen var bristen på utbildning och praktisk träning.
Majoriteten önskade årliga utbildningsmoment och praktiska övningar för att hålla sig
uppdaterade om aktuell information. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de önskade att
utbildningsmomenten skulle innefatta information om hjärndödsbegreppet, vilka patienter
som kan bli donatorer, när och hur frågan om organdonation ska ställas, scenarioträning med
rollspel samt utbildning inom kliniskt arbete med organdonatorer.
”Men det är väldigt, väldigt lite utbildning, Tyvärr. Jag skulle önska mer utbildning
faktiskt då kanske det inte skulle vara så skrämmande den dagen som det blir faktum
att ja nu är det såhär. ” (Deltagare 6)
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det talas lite om organdonation och vilka personer
som blir eller kan bli organdonatorer. Intensivvårdssjuksköterskor som arbetat ett flertal år
inom intensivvården beskrev att deras kunskap inte var aktuell längre eftersom kunskapen
inom ämnet har förändrats. Några av intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att de inte kände
sig lika bekväma eller professionella vid en påbörjad donationsprocess som i en sedvanlig
vårdsituation inom intensivvården. De uttryckte att regelbunden praktisk träning och
utbildning inom organdonation skulle ge dem en ökad trygghet i sin roll; underlätta för dem
att identifiera en potentiell donator samt att våga lyfta frågan om organdonation till
behandlande läkare.

Att frågan om donation av någon anledning inte ställs
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att frågan om donation inte alltid hade ställts då den
borde ha ställts. De beskrev att samarbetet med läkaren inte fungerade i alla situationer på
grund av läkarnas vilja eller ovilja att ställa frågan till närstående. Även om
intensivvårdssjuksköterskorna upptäckte en möjlig donator kände de inte tillräckligt stöd från
läkaren och de beskrev att de upplevde att läkaren inte ville driva processen. De beskrev att de
upplevde att frågan betraktades som ”tabu” av läkarna.

”Jag tror att vi har missat några fall i alla fall och att vi tappar den där rädslan
eller det är lite tabubelagd den här med att ta upp till anhöriga och fråga
anhöriga.”(Deltagare 4)
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att en orsak till att frågan om donation inte
ställts till närstående berodde på en rädsla hos läkare eller bristande intresse. De beskrev att
denna rädsla kunde grunda sig i att läkarna kände en osäkerhet om hur de skulle påbörja
samtalet med närstående och möta deras reaktion och sorg. Vidare beskrev
intensivvårdssjuksköterskorna att läkarnas pro-donations inriktning hade en stor betydelse för
om frågan ställdes till närstående. Om läkaren hade ett bristande intresse eller mindre
erfarenhet av organdonation uttryckte intensivvårdssjuksköterskorna att det var en utmanande
faktor eftersom frågan då inte ställdes till närstående.
”Det som kan vara jobbigast det är att jag kan se en möjlig donator men det blir
aldrig aktuellt för att läkaren som är chef ställer aldrig frågan till anhöriga…”
(Deltagare 7)
En sällan förekommande process som är resurskrävande och annorlunda
Att vårda en organdonator och dess närstående beskrevs som en sällan förekommande process
som kräver både extra tid och resurser. Intensivvårdssjuksköterskorna kunde uppleva detta
som påfrestande och exemplifierade att situationen med ovanliga provtagningar,
upprätthållandet av sviktandekroppsliga funktioner enligt bestämda målvärden samt att
ge stöd och information till närstående tog mycket tid och kraft.
’’Det är väldig mycket. Du ska dels sköta kroppen, det är anhöriga och att sitta
med på alla mötena, alla prover och alla beslut. Det tar tid och kraft, men det
känns meningsfullt.” (Deltagare 2)
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att en förutsättning för att kunna ge en god vård
till den hjärndöde patienten och dess närstående var att de enbart vårdade dessa och inga fler
patienter eftersom det var en svår situation för närstående som krävde tid. Då denna situation
kunde varakänslomässigt laddad upplevde intensivvårdssjuksköterskorna ett behov av att
bli avlastade av sina kollegor. Detta behov kunde inte alltid tillfredsställas på grund av
personalbrist.

”Det är väldigt mycket vård kring en organdonation och jag tycker ibland att
man har nog lite för lite personal för alltså egentligen så krävs det ju att en eller två
sjuksköterskor bara ägnar ehh ehm bara ägnar sig åt det. ” (Deltagare 6)
Några intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de upplevde att vården av organdonatorer var
annorlunda än vården av andra intensivvårdspatienter och detta grundades på att de vårdade
en människa som var hjärndöd. Det beskrevs som påfrestande att inte kunna tilltala den
hjärndöde personen för att inte närstående skulle bli förvirrade. Intensivvårdssjuksköterskorna
uttryckte att de var medvetna om rekommendationerna att inte tala med en person som är
hjärndöd, dock beskrev några intensivvårdssjuksköterskor det som en fast hållpunkt att tilltala
den hjärndöde för att visa respekt och värdighet till patienten och dennes närstående.
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att det stred mot deras inre värderingar att inte tilltala
den hjärndöde patienten.
”Det är ju rekommendationer att man inte ska prata till patienten när man då har
konstaterat hjärndöd och det är lite svårt. Jag känner att jag visar patienten mer
respekt om jag talar till honom eller henne, men man bör inte det för anhörigas
skull.” (Deltagare 2)
Några av intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att markera och
förtydliga för närstående att personen verkligen var död genom att inte tilltala personen.
”Jag tycker att det är annorlunda att vårda en organdonator, naturligtvis för det
ligger en människa som är hjärndöd /…/ Och det är väldigt viktigt att visa när
man behandlar den hjärndöda patienten att man behandlar honom lite annorlunda,
man pratar inte till exempel om jag ska vända patienten på sidan.” (Deltagare 1)
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att en annan utmaning var att en stor del av
vården fokuserade på närstående och att stödja dem i deras sorg. Detta var en annorlunda
situation som innebar att intensivvårdssjuksköterskorna skulle förklara för närstående att
personen var död trots fortsatt övervakning och behandling.
”Jo, jag tycker att det är anhöriga som behöver mest vård för att det har ju
hänt nånting plötslig oväntat som man har satt liksom världen upp och ner för de
anhöriga och det är dem som man vårdar med återkommande samtal. ”(Deltagare 3)

Främjande faktorer under donationsprocessen
En positivinställning och en uttalad vilja
Majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de upplevde
donationsprocessen som en positiv process. De uttryckte att det kändes bra att vårda
organdonatorer därför att de själva var positivt inställda till organdonation vilket ansågs vara
en främjande faktor i donationsprocessen eftersom det underlättade arbetet med
organdonatorer. Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att organdonation var en fin gest och
det var betydelsefullt eftersom det kunde rädda många andras liv.
”Jag vet att det blir något positivt av det hela för att för den här människan kan man
inte göra nånting mer. ” (Deltagare 5)
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att en ytterligare främjande faktor var om patienten
gjort sin vilja att donera sina organ känd genom donationskort eller närstående. Om viljan var
känd underlättades donationsprocessen eftersom det blev tydligt för både närstående och
intensivvårdssjuksköterskan att rätt beslut hade tagits. Dessutom främjade en uttalad vilja
samtal och interaktion med närstående. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de
tillsammans med läkaren försökte att lägga upp samtalet om donation genom att fråga
närstående om det fanns någon uttalad vilja hos patienten innan insjuknandet eller om
patienten anmält sig till donationsregistret.
”Det bästa är ju om donatorn ha ett donationskort eller liksom att anhöriga vet om
vilken inställning han eller hon hade att bli donator. Då är det mycket, mycket
lättare. ”(Deltagare 3)
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det har skett betydande framsteg inom området
donation genom att sociala medier har uppmärksammat hur människor kan göra sin vilja
känd. De beskrev att detta har medfört att fler människor tagit ställning genom
donationskort eller anmält sig till socialstyrelsens donationsregister. Allmänheten har
även fått mer information om vad donationsprocessen innebär, vilket enligt
intensivvårdssjuksköterskorna är en främjande faktor i donationsprocessen eftersom
närstående redan kan inneha viss kunskap och förståelse om organdonation.
”Ehh alltså dom har ju alltså rent generellt så har dom ju haft många kampanjer om
organdonation så det är ju inte lika laddat idag som det var.”(Deltagare 6)

Betydelsen av stöd och information
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det fanns pärmar på intensivvårdsavdelningen med
anvisningar om hur donationsprocessen skulle utföras. Pärmarna innehöll instruktioner om det
kliniska arbetet men även information kring administrationen. Tydlig struktur och tydliga
riktlinjer kring donationsprocessen verkade främjande och underlättade deras arbete.

Ett betydande stöd var donationsteamet i Göteborg som kunde kontaktas för att få rådgivning,
information och stöd. Donationsteamet lämnade återkoppling efter varje genomförd donation
vilket var betydelsefullt för att intensivvårdssjuksköterskorna kände då att donationsprocessen
var meningsfull.
”Det var mycket organ som togs till reda på och sen så ringde dom upp och sa vilka
som hade fått organen. Ja alltså inte personen utan att dom hade gått liksom, att det
var tillvarataget och det är ju positiv respons. Det betyder mycket ja men visst/…/att
vi alltid får feedback om hur det har gått med organen. Och eh hur många andra det
har hjälpt och det tycker jag är jättebra faktiskt. Och då känns det meningsfullt att vi
tar upp den här frågan med läkarna att dom måste fråga.” (Deltagare 8)
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte också att de hade stöd från varandra. Stämningen i
arbetsgruppen verkade främjande för donationsprocessen, de kände sig trygga i att kunna söka
stöd hos varandra. Donationsprocessen beskrevs vara en känslomässigt laddad situation
eftersom närståendebehövde mycket stöd samtidigt som avancerad intensivvård skulle
utföras. Då försökte intensivvårdssjuksköterskorna att avlasta varandra. I denna situation
upplevde de att det förelåg goda förutsättningar att reflektera och diskutera med
arbetskollegor.
”/…/Det är en, en öppen dialog och man kan prata, man kan visa sin … om man är
ledsen, för det är, det blir man ju naturligviss, man har en känsla, man är ju en
människa, så att det är ... det finns hur... det är öppet och bra, bra kommunikation. ”
(Deltagare 1)
Samtliga intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de upplevde att vården av en organdonator
och dess närstående underlättas om all personal är informerade och att alla är införstådda med
situationen samt vad de behöver göra. De uttryckte att kommunikationen mellan yrkesgrupper

bestod av en öppen dialog och det fanns en trygghet i att kunna kommunicera med varandra
om den emotionellt svåra situationen som en donation ofta innebär.
”Och så att man kan prata efteråt men nån. För det kan ju vara nån lite kommentar,
lite detalj som man tycker att det var lite jobbigt, alltså... ja... de som varit med runt
patienten de förstår ju. ” (Deltagare 2)
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev informationens och kommunikationens betydelse i
donationsprocessen även utifrån ett närståendeperspektiv. De yttrade en önskan om att
information skulle ges till närstående av läkaren tidigt i vårdförloppet så att de skulle kunna
bearbeta sorgen och överväga ställningstagandet till organdonation. De yttrade att
kommunikationen med närstående borde ske på ett uppriktigt och varsamt sätt och innefatta
att närstående ska erhålla en god information på ett sådant sätt som de förstod. Samtliga
intensivvårdssjuksköterskor beskrev att främjande för donationsprocessen var att kunna bygga
upp ett förtroende hos närståendegenom en ärlig kommunikation.
”Främjande faktorer, det ju det att man måste, att man måste finnas till, att man
måste vara ärlig och uppriktig och, och allt ska komma fram, men att man på ett
varsamt sätt berättar saker o ting. ” (Deltagare 1)
Vård i anpassad miljö
Intensivvårdssjuksköterskor beskrev intensivvårdsmiljön som en rätt miljö att vårda en
organdonator på då denne behöver intensivvård. Vissa intensivvårdssjuksköterskor yttrade att
det inte var annorlunda att vårda en organdonator på intensivvårdsavdelningen jämfört med
att vårda en svårt sjuk intensivvårdspatient. De beskrev vidare att det fanns goda
förutsättningar och resurser i en intensivvårdsmiljö till att ge den korrekta medicinska
behandlingen och omvårdnaden som organdonatorn behöver.
”Så tycker jag att det inte är nåt problem att vårda eventuell organdonator på en
vanlig IVA avdelning. De ska ju ha IVA vård helt enkelt, så det hör hemma hos oss
/…/.” (Deltagare 4)
”Jo, det finns möjlighet till oss, här får vi vårda då om det skulle, om det händer en
hjärndöd patient i enkelt rum, och jag tycker inte det känns konstig på något sätt för
att en hjärndöd patienten måste ju vara kopplad till respirator och det har de inte på

en vårdavdelning. ” (Deltagare 1)
Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att det fanns goda möjligheter till att vårda
organdonatorer på enkelrum. Detta var något de alltid strävade efter av respekt för donatorn
och dess närstående. Detta beskrevs som främjande under donationsprocessen då det innebar
att intensivvårdssjuksköterskan kunde fokusera enbart på donatorn och dennes närstående,
utan att behöva fokusera även på andra patienter.
”Jag kan tänka mig om patienten ligger på stort rum med många patienter så flyttar
man ju patienten för anhörigas skull, men om ... vi hade en patient på enkelt rum här
och sen skulle vi flyttar till ett mindre utrustat rum, aaa, det skulle kännas fel. Men vi
har enkelrum, så det är inga konstigheter.”(Deltagare 2)
Diskussion
Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av
donationsprocessen utifrån två frågeställningar. Vilka är de främjande faktorerna i samband
med donationsprocessen? Vilka är de utmanande faktorerna i samband med
donationsprocessen? I resultatet framkom sex kategorier som svarade mot respektive
frågeställningar; behov av utbildning och praktisk träning, att frågan om donation av någon
anledning inte ställs, en sällan förekommande process som är resurskrävande och annorlunda,
en positiv inställning och en uttalad vilja, betydelsen av stöd och information,
intensivvårdsmiljö är rätt miljö.

Utmanande faktorer under donationsprocessen
I kategorin ’behov av utbildning och praktisk träning’ framkom det att
intensivvårdssjuksköterskorna uttrycker att de saknar specifik utbildning inom området
donation beträffande bland annat samtal med närstående och identifiering av en donator.
Resultatet överensstämmer med tidigare studier (Collins, 2005; Meyer, Torunn- Björk &
Eide, 2011; Osama, Abdulbari, Yousuf & Bakr, 2012) som beskrev att
intensivvårdssjuksköterskorna saknar kunskap om organdonation gällande givarkriterier och
stöd till närstående. Intensivvårdssjuksköterskor i studierna uttrycker att de är otillräckligt
förberedda för att vårda en organdonator och dennes närstående.
Intensivvårdssjuksköterskorna i vårt resultat beskriver att bristen på utbildning inverkar
negativt på deras professionella förhållningssätt och trygghet under donationsprocessen. Flera
studier (Meyer & Björk, 2007; Collins, 2005; Kent, 2004 & Blok et al. 1999) konstaterar att

utbildning inom organdonation ger en ökad trygghet och självsäkerhet hos
intensivvårdssjuksköterskan. Majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna i vårt resultat
önskar årliga utbildningsmoment och praktiska övningar för att hålla sig uppdaterade om
aktuell information. Ett europeisk rekommenderat och vedertaget utbildningsprogram är
EDHEP (The European Donor Hospital Education Programme). I programmet ingår teoretisk
förankring och praktiska övningar inom området donation. En organdonation är en händelse
som sällan förekommer inom hälso- och sjukvården. För att intensivvårdssjuksköterskan i
dessa situationer på ett optimalt sätt ska kunna ge stöd till patientens närstående krävs
utbildning i såväl donationsprocessen som samtalsmetodik. Blok et al. (1999); Muthny et
al.(2006) och Pelleriaux et al.(2008) fann att genom förd utbildning i EDHEP ger en högre
skattning av självkänsla och självförtroende för samtal med sörjande närstående i
donationsprocessen i jämförelse med personal som inte genomgått utbildning. Meyer,
Torunn- Björk och Eide (2011) noterar att intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på större
enheter har mer erfarenhet och mindre utbildning, medan intensivvårdssjuksköterskor på
mindre enheter har mer utbildning och mindre erfarenhet. Det framgick att erfarenhet och att
få utbildning från mer erfarna kollegor vara gynnsamt för att öka antalet organdonationer. En
kultur som är pro-donationsinriktad och som stödjer diskussioner och reflektioner kring
donationsprocessen har visat sig vara främjande genom att detta ökar
intensivvårdssjuksköterskans kunskaper och säkerhet inom detta område (Meyer, TorunnBjörk & Eide, 2011). Detta kan förstås som att desto mer specifik utbildning och erfarenhet
intensivvårdssjuksköterskan har inom området donation desto mer bekväm och trygg blir
denne i sin roll, vilket kan främja donationsprocessen.
Under kategorin ’att frågan om donation av någon anledning inte ställs’ beskrevs av samtliga
intensivvårdssjuksköterskor att frågan om donation inte alltid har ställts även om en donator
har identifierats. De uttrycker att detta kan bero på läkarnas pro-donations inställning, att
ämnet kan uppfattas som tabu samt att det kan vara svårt att initiera samtal med närstående.
Sanner, Rizell, Desatnik och Nydahl (2005) beskriver att läkarnas neutrala förhållningssätt är
en utmaning och visar att 49 % av läkarna förhåller sig neutrala när de frågar närstående vad
den dödes vilja kan ha varit angående att donera sina organ. Dessa läkare informerar
närstående, men överlåter helt åt dessa att fatta beslutet. Studien visar även att 38 % av
läkarna har en pro-donation inriktning vilket innebär att de försöker skapa förutsättningar
under samtalet för att de närstående skall svara ja. Läkarna som har mer erfarenhet av
donationer ställer och upprepar frågan oftare. Intensivvårdssjuksköterskorna i vårt resultat

uttrycker att orsaker till att donation inte initieras och att frågan om donation inte ställts till
närstående kan bero på rädsla och osäkerhet hos läkare. Sanner et al. (2005) fann att
neurokirurger har större tilltro till sin förmåga att utföra den kliniska neurologiska
undersökningen och konstatera att döden har inträtt än anestesiologer. Läkare som har
genomgått EDHEP utbildning upplever inte att donationsfrågan belastar närstående för
mycket och därför ställer de frågan oftare. (Sanner et al., 2005). Att ha en handlingsplan för
tillfällig resursförstärkning har visat sig gynnande för att kunna ställa frågan och genomföra
en donation. Det bör även finnas utrymme för diskussion och reflektion efter varje
organdonation. Områden som bör diskuteras i reflektionen är den egna insatsen samt hur
kontakten med närstående utvecklades. Reflektionen bör utgå från att principen om att inte
skada och att göra gott inte kommer i konflikt med vården av en potentiell donator (Sanneret
al., 2005).
I kategorin ’en sällan förekommande process som är resurskrävande och annorlunda’
beskriver vissa intensivvårdssjuksköterskor att det strider mot deras inre värderingar att inte
tilltala den hjärndöde patienten och de har svårt att acceptera rekommendationen för vård av
organdonatorer som innebär att den döde inte bör tilltalas. De känner att de visar respekt och
värdighet för den hjärndöda personen och dess närstående då de tilltalar personen som om
denne vore levande. Detta dilemma påtalas i flera studier (Pearsson, Robertsson-Malt, Walsh
& Fitzgerald 2001; Flodén et al. 2011) som beskriver att vården av organdonatorer kan
upplevas som en stor emotionell börda. Att förklara begreppet hjärndöd för närstående på ett
sätt som avlägsnar tvetydighet är ett ständigt dilemma som intensivvårdssjuksköterskorna
möter. En subtil balans måste upprätthållas av intensivvårdssjuksköterskan beroende på
närståendes förmåga till acceptans. Monforte-Royo och Roqué (2012) beskriver det komplexa
i att vårda en död kropp eftersom intensivvårdssjuksköterskan tydligt bör markera att
patienten är död genom att inte prata med den hjärndöde och samtidigt bör
intensivvårdssjuksköterskan bevara dennes värdighet genom att respektera kroppen. Detta
styrks av Kesselring, Kainz och Kiss (2007) som påvisar att det kan ge ett dubbelt intryck och
bli förvirrande för närstående om intensivvårdssjuksköterskan talar till den hjärndöde. Ett
flertal studier har dock visat att det är betydelsefullt för närstående att vårdpersonalen talar
med den hjärndöde på samma sätt som när denne levde (Frid, Haljamäe, Öhlén & Bergbom,
2007; Jacoby, Breitkopf & Pease 2005). Flodén, Persson, Rizell, Sanner och Forsberg, 2011)
visar att ungefär hälften av alla intensivvårdssjuksköterskor i Sverige misstror
hjärndödsdiagnostiken. Frågan om tillit till hjärndödsdiagnostik har inte ställts till deltagarna i

denna studie. Det hade varit av intresse att få veta varför de vill tilltala den döde. Är det för att
de upplever att denne i någon mån ännu lever? Vi föreslår att intensivvårdssjuksköterskan bör
hålla sig till rekommendationen att inte tala till den döde. Detta kan hjälpa närstående att
acceptera det som skett.

Främjande faktorer under donationsprocessen.
I kategorin ’en positiv inställning och en uttalad vilja’ framgick det att
intensivvårdssjuksköterskor upplever att det har skett en positiv förändring i attityden kring
organdonation både i organisationen och hos enskilda personer genom att det
uppmärksammas i sociala medier. Staten satsade år 2005 tjugosju miljoner kronor på en
kampanj för att få människor att registrera sin inställning till organdonation och bildade ett
nationellt råd för organdonation (Sanner et al. 2005). Vårt resultat visar att en registrerad eller
uttalad vilja hos den döde personen underlättar vården eftersom det blir tydligt för både
närstående och intensivvårdssjuksköterskan att rätt beslut har tagits. Dessutom främjade en
uttalad vilja samtal och interaktion med närstående. Detta resultat styrks av Dodd- McCue.
Cowhard, Ivesson och Myer, (2006) som funnit att en uttalad vilja från den döde minskar
stressen och underlättade för närstående i deras svåra situation. Majoriteten av
intensivvårdssjuksköterskorna som ingick i vår studie uttrycker att de är positivt inställda till
donation. Att donera sina organ efter döden beskrivs som en fin gest som kan rädda många
liv. Tidigare forskning har visat på såväl en negativ inställning (Bøgh & Madsen, 2005) som
på en positiv inställning (Flodén, Kelvered & Backman, 2006; Masoumian- Hosaini, Manzari
& Khaleghi, 2015) till organdonation hos intensivvårdssjuksköterskor. Forsberg et al. (2015)
beskriver att inställningen tenderar att förändras och bli mer positiv vartefter
intensivvårdssjuksköterskans kliniska erfarenhet av organdonation ökar. En positiv inställning
kan inverka på intensivvårdssjuksköterskans interaktion med närstående samt influera deras
benägenhet att verka för en organdonation (Ingram, Buckner & Rayburn, 2002; Bilgin &
Akgun, 2002).
Under kategorin ’betydelsen av stöd och information’ yttrar intensivvårdssjuksköterskor en
önskan om att information ska ges till närstående av läkaren tidigt i vårdförloppet så att de ska
kunna bearbeta sorgen och överväga ställningstagande till organdonation. Det är viktigt att
närstående är med under hela donationsprocessen och att de får känslomässigt stöd och
kontinuerlig information. En god kommunikation mellan intensivvårdssjuksköterskan och
närstående är en grundläggande förutsättning för att stötta dem i deras sorgearbete och ge dem

möjlighet till acceptans. Närstående bör erbjudas uppföljning efter genomförd donation
(Forsberg et al., 2014; Burroughs, Hong, Kappel & Freedman, 1998). Enligt Sanner (2003)
kan frågan om organdonation behöva övervägas under en längre tid för att närstående skall
kunna fatta ett välgrundat beslut. Information samt frågan om donation bör enligt Sanner
introduceras redan när det står klart att patienten kommer att avlida. Detta strider dock mot
svenska rekommendationer. I enlighet med lag om kriterier för bestämmande av människans
död (1987:269) får frågan om donation aktualiseras först efter konstaterad hjärndöd. När
frågan om donation bör ställas debatteras dock för närvarande i Sverige. Frågan om
organdonation bör rimligtvis ställas i enlighet med svenska rekommendationer. Dock är
närstående idag ofta pålästa och de händer inte alltför sällan att de själv väcker frågan och
undrar varför intensivvården ska fortsätta när det inte finns något hopp om bot.
Under den sista kategorin ’intensivvårdsmiljö är rätt miljö’ framgick det att
intensivvårdssjuksköterskorna upplever att de har goda förutsättningar att vårda
organdonatorer på enkelrum vilket anses som främjande. De uttrycker att detta är
betydelsefullt för att respektera organdonatorns närstående i deras sorg. Detta resultat skiljer
sig från tidigare studier där det framkommer att det är brist på enkelrum och att
organdonatorer därför måste vårdas på flersal (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2011; LloydWilliams, Morton & Peters, 2009). En konsekvens av detta var att närstående upplevde att de
inte fick möjligheten till att få vara nära och ta avsked av sin familjemedlem i en fridfull miljö
(Fridh, Forsberg & Bergbom, 2011; Lloyd-Williams, Morton & Peters, 2009). Om detta skall
kunna lösas organisatoriskt med de förutsättningar som finns idag måste prioriteringar göras,
med fokus på att få tillgång till fler enkelrum. Deltagarna i vår studie beskriver att det var
viktigt att de närstående fick sörja ifred och ta sitt avsked i avskildhet. Detta behöver ges
högre prioritet i vården. Prioriteringar utförs emellanåt på medicinsk indikation som
exempelvis vid smitta för att undvika smittspridning. Det är beklagligt att sådana
prioriteringar inte är lika angelägna när det kommer till omvårdnad av organdonatorer. I
framtiden bör hänsyn tas till detta när nya intensivvårdsavdelningar planeras och kanske bör
endast enkelrum byggas.

Metoddiskussion
Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av
donationsprocessen och en kvalitativ ansats ansågs lämpligt för att studera detta. Kvalitativa

metoder är lämpliga för att beskriva och tydliggöra ett fenomen utifrån personliga upplevelser
och perspektiv (Olsson & Sörensson, 2001, s.18). För att få så stor variation i upplevelser av
fenomenet som möjligt så var urvalet ändamålsenligt och intervjupersonerna hade olika
yrkeserfarenhet, ålder och kön. Författarna ville få fram en mångfald av upplevelser utifrån
olika individers perspektiv och detta ses som en styrka i studien. Att välja deltagare med
olika erfarenheter ökar trovärdigheten genom att belysa syftet från olika aspekter
(Graneheim& Lundman, 2004). Trovärdighet inom kvalitativ forskning beläggs genom fyra
begrepp; tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.

Tillförlitlighet syftar till att forskaren noggrant och sanningsenligt beskriver
tillvägagångssättet i studien(Polit& Beck, 2010, s.492). Författarna har strävat efter att
noggrant beskriva metoden och tillvägagångssättet vilket anses som en styrka.

Bekräftelsebarhet innebär att forskaren skall vara objektiv och presentera vad deltagaren
faktiskt säger utan personlig bias (Polit& Beck, 2010, s.492). Genom att medvetandegöra vår
förförståelse har vi försökt att vara objektiva vid insamling av data och analys. Författarna har
valt manifest innehållsanalys som innebär att analysen sker textnära med mindre risk för
tolkningar. Citat har använts i resultatet för att bekräfta vad deltagarna har sagt vilket också är
en annan styrka med denna studie.

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultat kan överföras till andra populationer
(Graneheim& Lundman, 2004). Studien genomfördes på ett litet sjukhus där donationer
förekommer relativt sällan. Överförbarhet till andra miljöer kan då inte garanteras då
resultatet troligen skulle ha blivit annorlunda om studien genomförts på fler sjukhus där det
finns andra förutsättningar för donationsvård. Detta anser författarna är en svaghet med
studien.

Pålitlighet innebär hur stabil data är över tid och i vilken utsträckning detta kommer att ändras
(Polit& Beck, 2010, s.492). Förutsättningar för donation kan ändras över tid med avseende på
exempelvis eventuell ny lagstiftning och förändring i behandling. Om förutsättningar under
donationsprocessen förändras, ändras troligen även intensivvårdssjuksköterskornas
upplevelser. Av denna anledning är det svårt att precisera hur mycket data kommer att
förändras över tid.

En svaghet med studien kan vara att författarna inte har stor erfarenhet av att utföra kvalitativa
studier eller intervjuer. Några frågor i intervjuguiden upplevdes som långa och otydliga och
författarna fick påminna och förklara dessa för deltagarna. Kvale och Brinkman (2014, s. 176)
beskriver att intervjufrågor bör vara korta och enkla att förstå. Öppna frågor är att föredra då
de ger de mest fullständiga svaren.

Slutsats
Studien visade att intensivvårdssjuksköterskor upplevde ett flertal utmanande faktorer under
donationsprocessen. Det finns behov av mer specifik utbildning och praktisk träning inom
området donation. Det framkom också att frågan om donation inte alltid har ställts då
intensivvårdssjuksköterskor bedömde att den borde ha ställts och att detta till viss del beror på
läkarnas inställning. Intensivvårdssjuksköterskorna har olika uppfattningar kring
rekommendationen om att inte tilltala organdonatorn. Vissa är mycket strikta med att inte
tilltala den hjärndöde för att inte ge ett dubbelt budskap till närstående, medan andra upplever
att genom att tilltala den hjärndöde visas mer respekt. Främjande faktorer under
donationsprocessen är att ha stöd i arbetsgruppen, att det finns tydliga rutiner, att det finns en
känd uttalad vilja hos donator och att intensivvårdssjuksköterskornas själva har en positiv
inställning till donation.

Organdonation kan endast äga rum inom intensivvården och det innebär det att svensk
intensivvård har ett stort ansvar att förvalta den starka donationsviljan hos befolkningen.
Väntan på transplantation är lång och vissa patienter hinner avlida under väntetiden.
Donationsviljan är hög bland den svenska befolkningen men samtidigt placerar sig Sverige
under genomsnittet i Europa när det gäller donationsfrekvens. Detta innebär sammantaget att
det fanns ett behov av att se över rutiner, organisation och information till allmänheten för att
identifiera förbättringsområden för det donationsfrämjande arbetet i Sverige. Ytterligare
kunskap om identifiering av en organdonator, vården av organdonator samt hur anhöriga skall
stödjas skulle kunna öka samhällsnyttan då fler människors liv kan räddas genom
organtransplantation. Det finns behov av fler studier inom området. En interventionsstudie
före och efter specifik utbildning med både teoretisk och praktisk undervisning behöver
utföras för att studera hur och i vilken grad utbildning påverkar donationsprocessen. Läkaren
är den som initierar donationssamtalet och ställer frågan om organdonation till närstående.
Det finns en brist på studier som berör varför frågan om donation inte ställs och även detta
behöver studeras vidare.
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Till ansvarig verksamhetschef - förfrågan om genomförande av intervjustudie.
“Donationsprocessen; Främjande och utmanande faktorer från intensivvårdssjuksköterskans

perspektiv”
Vi studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård vid Luleå tekniska universitet.
Under våren kommer vi skriva vår magisteruppsats. Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av donationsprocessen. Frågeställningarna är; vilka är de
främjande faktorerna i samband med donationsprocessen samt vilka är de utmanande faktorerna i
samband med donationsprocessen?
I Sverige råder det brist på organ trots att mätningar visat att 85 procent av den svenska
befolkningen har en positiv inställning till organdonation. Det behövs mer kunskap inom detta
livsviktiga ämne då en donator kan rädda upp till åtta liv. Tidigare forskning visar att brister i
organisation och struktur samt bristande utbildning kan försvåra donationsprocessen och leda till att
potentiella organdonatorer inte upptäcks inom intensivvården. Trots att ett flertal studier har
genomförts med syfte att främja organdonation på intensivvårdsavdelningar kan sjuksköterskor
fortfarande uppleva att det är en stor utmaning att vårda organdonatorer och dess närstående.
Deltagarna i vår studie skall vara specialistsjuksköterskor inom intensivvård som har erfarenhet av
donationsprocessen. Önskvärt antal deltagare är 8–10 intensivvårdssjuksköterskor. Vi kommer att
informera både muntligt och skriftligt om syftet med vår studie. Deltagarna kommer att få information
om studien och vad den innebär och därefter skriva under ett samtyckesformulär om de önskar att
delta i studien. De kommer att informeras att deltagandet är frivilligt och de kan närsomhelst avbryta
deltagandet utan att nämna orsak. Studien har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer
kommer att utföras. Intervjun beräknas ta ca 40 minuter och kommer att spelas in och sedan skrivas ut
ordagrant. Ljudinspelningarna och intervjuformulär kommer att makuleras när examensarbetet är
godkänt och publicerat. Den data som framkommer vid intervjun samt personuppgifter kommer att
behandlas strikt konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras.
Resultatet av vår magisteruppsats kommer att presenteras vid Luleå tekniska universitet och publiceras
i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA)http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2391
Förväntad nytta med studien är att den kan ge en ökad förståelse för främjande och utmanade faktorer
som intensivvårdssjuksköterskan upplever under donationsprocessen. När dessa faktorer har
identifierats hoppas vi att förbättringsarbete inom verksamheten kan ske för att främja
donationsprocessen. En risk med deltagandet i studien är att negativa minnen eller känslor kan väckas.
Vi kommer därför att uppmana deltagare att kontakta enhetschef eller företagshälsovården om du
upplever en negativ effekt av deltagandet.

Vi vill med denna information fråga dig om tillåtelse att genomföra vår studie på
intensivvårdsavdelningen Sollefteå sjukhus.

Vid frågor kontakta, någon av oss!

Erika Andersson

Alexandra D. Eriksson

Leg. Sjuksköterska/ student specialistutbildning

Leg. Sjuksköterska/ student specialistutbildning

med inriktning intensivvård

med inriktning intensivvård

Mail: erianf-6@student.ltu.se

Mail: alxerk-6@student.ltu.se

Tfn: 070-372 23 25

Tfn: 070-385 69 02

Handledare: Angelica Forsberg
Leg. Sjuksköterska, PhD

Handledare: Britt-Marie Välivaara
Leg. Sjuksköterska, PhD,

Universitetslektor
Region Norrbotten, IVA

Luleå tekniska universitet

Mail: angelica.fosrberg@ltu.se

Mail: britt-marie.valivaara@ltu.se

Tfn: 0920- 49 38 22

Tfn: 0920-49 38 48

Till ansvarig verksamhetschef - förfrågan om genomförande av intervjustudie
“Donationsprocessen; Främjande och utmanande faktorer från intensivvårdssjuksköterskans
perspektiv”
Vi är tacksam för svar inom sju dagar. Om studiens genomförande godkänns postas det skriftliga
samtycket i medföljande frankerade kuvertet som är adresserat till studenterna.

Härmed ger jag mitt skriftliga samtycke till att studenterna får genomföra sin magisteruppsats på
intensivvårdsavdelningen.

Ort/Datum/År_________________________________________________________

Befattning____________________________________________________________.

Namnunderskrift ______________________________________________________

Namnförtydligande ____________________________________________________

Telefonnummer _______________________________________________________

Tack för ditt svar!

Bilaga 2

Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad
Förfrågan om deltagande till en intervjustudie. “Donationsprocessen; Främjande och
utmanande faktorer från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv ”
Vi studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård vid Luleå tekniska universitet.
Under våren kommer vi skriva vår magisteruppsats. Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av donationsprocessen. Frågeställningarna är; vilka är de
främjande faktorerna i samband med donationsprocessen samt vilka är de utmanande faktorerna i
samband med donationsprocessen?
I Sverige råder det brist på organ trots att mätningar visat att 85 procent av den svenska
befolkningen har en positiv inställning till organdonation. Det behövs mer kunskap inom detta
livsviktiga ämne då en donator kan rädda upp till åtta liv. Tidigare forskning visar att brister i
organisation och struktur samt bristande utbildning kan försvåra donationsprocessen och leda till att
potentiella organdonatorer inte upptäcks inom intensivvården. Trots att ett flertal studier har
genomförts med syfte att främja organdonation på intensivvårdsavdelningar kan sjuksköterskor
fortfarande uppleva att det är en stor utmaning att vårda organdonatorer och dess närstående.
Förväntad nytta med studien är att den kan ge en ökad förståelse för främjande och utmanade faktorer
som intensivvårdssjuksköterskan upplever under donationsprocessen. När dessa faktorer har
identifierats hoppas vi att förbättringsarbete inom verksamheten kan ske för att främja
donationsprocessen. En risk med deltagandet i studien är att negativa minnen eller känslor kan väckas.
Vi kommer därför att uppmana dig att kontakta enhetschef eller företagshälsovården om du upplever
en negativ effekt av deltagandet.
Vi vänder oss till dig som är intensivvårdssjuksköterska och som har erfarenhet av
donationsprocessen. Du tillfrågas härmed om att medverka i vår magisteruppsats. Studien har en
kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer kommer att utföras. Intervjun beräknas ta ca 40
minuter och kommer att spelas in och sedan skrivas ut. Ljudinspelningarna och detta formulär kommer
att makuleras när examensarbetet är godkänt och publicerat. Den data som framkommer vid intervjun
och dina personuppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild
person kommer att kunna identifieras.
Resultatet av vår magisteruppsats kommer att presenteras vid Luleå tekniska universitet och publiceras
i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2391

Om du är intresserad av att delta i denna studie och bli intervjuad, fyller du svarsblanketten i bifogat
kuvert inom sju dagar. Därefter kontaktas du för överenskommelse om tid och plats för intervjun.
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange skäl.
Vid frågor, kontakta gärna oss!

Erika Andersson

Alexandra D. Eriksson

Leg. Sjuksköterska/student specialistutbildning

Leg. Sjuksköterska/ student specialistutbildning

med inriktning intensivvård

med inriktning intensivvård

Mail: erianf-6@student.ltu.se

Mail: alxerk-6@student.ltu.se

Tfn: 070-372 23 25

Tfn: 070-385 69 02

Handledare: Angelica Forsberg

Handledare: Britt-Marie Välivaara

Leg. Sjuksköterska, PhD

Leg. Sjuksköterska, PhD,

Universitetslektor
Region Norrbotten, IVA

Luleå tekniska universitet

Mail: angelica.fosrberg@ltu.se

Mail: britt-marie.valivaara@ltu.se

Tfn: 0920- 49 38 22

Tfn: 0920-49 38 48

Förfrågan om deltagande till en intervjustudie “Donationsprocessen; Främjande och
utmanande faktorer från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv ”

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. Jag har
även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min
medverkan i studien utan att ange orsak.

Var god kryssa för alternativ enligt din önskan:
Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie

Jag önskar mer information om studien

Ort/Datum/År ____________________________________________________

Namnunderskrift__________________________________________________

Namnförtydligande ________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post: __________________________________________________________

Ifylld svarstalong förseglas i medföljande kuvert och lämnas i avsedd mapp i personalrummet på din
arbetsplats. Dessa kommer sedan att inhämtas av oss.

Tack för ditt svar!

Bilaga 3

Intervjuguide
●

Berätta om dina erfarenheter av organdonation inom verksamheten.

●

Känner du till begreppet hjärndöd?

●

Hur upplever du att förutsättningarna för att vårda organdonatorer är på din
arbetsplats?

●

Hur upplever du att det är att vårda organdonatorer? I hela processen, från att
upptäcka en möjlig organdonator ända fram till det sista avskedet?

●

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 utmanande faktorer vården av organdonatorer?

●

Upplever du att det finns främjande faktorer i vården av 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?

●

Hur organiseras arbetet med organdonatorn?

●

Har ni DAL/DAS och vilken roll har dem inom er verksamhet? 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 all a
anhöriga?

●

Hur ser de samtalen ut med anhöriga?

●

Hur skulle du önska att vården av organdonatorer såg ut i din verksamhet?

