
Intensivvårdssjuksköterskors resonemang 

och föreställningar om donation efter 

cirkulationsstillestånd

Alexandra Ohrmhierta

Linn Kedja

Specialistsjuksköterska, Intensivvård 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar 

om donation efter cirkulationsstillestånd  

 

ICU nurses’ reasoning and notions about donation after 

circulatory death 

Linn Kedja och Alexandra Ohrmhierta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kurs: O7032H, Examensarbete inom intensivvård 

Specialistsjuksköterskeprogrammet  

med inriktning mot intensivvård 60 hp 

Handledare: Angelica Forsberg



 

 

 

Abstract 

Bakgrund: Över hela världen råder det brist på organ. 1 januari 2019 stod 807 personer på 

väntelistan för att få ett nytt organ i Sverige. Efterfrågan på organ är större än tillgången. 

Efterfrågan skulle kunna tillmötesgå bättre om DCD (eng. Donation after Circulatory Death) kan 

implementeras som ett komplement till DBD (eng. Donation after Brain Death). Det har pågått 

ett pilotprojekt på sex olika sjukhus i Sverige. Målet med projektet var att utreda om DCD i 

framtiden kan vara ett komplement till den idag etablerade donationsprocessen DBD vilket leder 

till att sjukvården kan möta allmänhetens donationsvilja samt öka antalet organ för 

transplantation. Då DCD inte är nationellt implementerat och genom att 

intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret för att vårda potentiella organdonatorer är det viktigt 

med forskning som belyser intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar kring 

DCD. 

Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar om 

donation vid kontrollerad DCD. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med ändamålsenligt urval genomfördes. Data analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; Att påbörja något nytt inom området donation, 

Att erhålla kunskap minskar farhågor och oro, Att införa donation efter cirkulationsstillestånd 

ger möjlighet att möta en hög donationsvilja och att informera och ge tröst till anhöriga. 

Slutsats: Denna studie visar att engagemanget är stort hos intensivvårdssjuksköterskor och att 

tilltron till ett införande av DCD är hög. Genom att införa DCD som ett komplement till DBD så 

skulle fler donationer kunna genomföras och på sikt kunna matcha efterfrågan på organ. Mer 

forskning samt utbildning behövs för att öka kunskapen utifrån de krav som kommer att ställas 

på intensivvårdssjuksköterskor vid en eventuell implementering av DCD. 

Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, Omvårdnad, Organdonation, DCD, Donation efter 

cirkulationsstillestånd, DBD, Donation efter hjärndöd 

Keywords: ICU-nurses, nursing, organ donation, DCD, Donation after circulatory death, DBD, 

Donation after brain death
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INLEDNING 

På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter som är kritiskt sjuka. Vården bedrivs i en 

högteknologisk miljö och intensivvårdssjuksköterskor är oftast de som har den nära 

vårdrelationen till patienten och närstående. Till trots för all kunskap och teknologi som finns 

att tillgå så överlever inte alla patienter. Det kan till och med vara så att den vård som kan ges 

inte är till gagn för patienten, ur en etisk ståndpunkt. Där ett liv slutar kan flera andra liv 

möjligen räddas - med hjälp av organdonation. Efterfrågan på organ är större än tillgången 

och lagstiftningen under vilken organdonatorer kan identifieras och organ omhändertas är 

omfattande (Vävnadsrådet, 2018). Enligt Merdonation.se (MOD, 2019) så dör cirka 3300 

personer årligen på landets intensivvårdsavdelningar. Av dessa så är det endast runt 180 

personer som blir organdonatorer (a.a). 

  

I februari 2018 startade ett pilotprojekt på sex sjukhus runt om i landet där målet var att 

implementera DCD (eng. Donation after Circulatory Death). Projektet avslutades i januari 

2019. DCD innebär att organ som tål viss form av ischemi kan bli föremål för transplantation 

såsom lever, njurar och bukspottkörtel efter att en patient fått cirkulationsstillestånd (Smith, 

Dominguez-Gil, Greer, Manara & Souter, 2019; Vävnadsrådet, 2018). Då DCD är nytt i 

Sverige och genom att intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret för att vårda potentiella 

organdonatorer är det viktigt med forskning som belyser intensivvårdssjuksköterskors 

resonemang och föreställningar kring projektet och DCD. Detta kan främja Socialstyrelsens 

nuvarande och framtida arbete med att utveckla DCD. I intensivvårdssjuksköterskors 

professionsansvar ingår att stödja och informera anhöriga och förklara vad som sker vid en 

donation. Det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskor tränas och utbildas i kommunikation 

och att de är väl insatta i donationsprocessen så att de känner sig trygga i sin uppgift som 

rådgivare och stöd. God kommunikation kan bidra till mindre stress hos de anhöriga och kan 

minska psykiskt lidande och främja en positiv sorgeprocess (Mannix & Harrington, 2015). 

 

BAKGRUND 

Över hela världen råder det brist på organ möjliga för donation efter DBD (eng. Donation 

after Brain Death). År 2017 var det cirka 136 000 organ som donerades världen över. Trots 

detta så uppskattar WHO att den siffran endast täcker ca 10% av transplantations behovet 



 

 
 

2 

världen över (Smith et al., 2019). Enligt MOD (2019) var det den 1 januari 2019, 807 

personer som stod på väntelista för att få ett nytt organ i Sverige. Av dessa stod 666 personer i 

kö för njurar. Njurar är ett av de organ som på grund av sin tålighet för ischemi lämpar sig för 

transplantation enligt DCD och en efterfrågan som kan tillmötesgås bättre om DCD kan 

implementeras som ett komplement till DBD (Smith et al., 2019). För att kunna jämföra 

antalet donationer med andra länder så är den vedertagna metoden att räkna antalet 

organdonationer per miljon invånare. År 2017 hade Sverige 19 donatorer per miljon invånare 

(MOD, 2019). I Norden placerar sig Norge och Finland före Sverige med 22 respektive 21 

donatorer per miljon invånare (a.a). Viljan att transplantera organ i Sverige är hög, samtidigt 

som donationsfrekvensen är under genomsnittet jämförelse med övriga Europa (SOU 

2015:84). En fördel med DBD är att fler organ kan tas omhand såsom till exempel hjärta då 

det inte drabbas av ischemi som vid DCD (Vävnadsrådet, 2018). 

  

Njurar är det vanligaste organet att transplantera i Sverige. Bristen på organ att transplantera 

påverkar både individ och samhälle. Väntan kan bli lång för patienter som står i kö för 

organtransplantation och denna väntan kan leda till både nedsatt livskvalitet och att patienter 

hinner avlida innan de får möjlighet till att transplanteras (SOU 2015:84). 

En transplantation innebär att patienten får förlängt liv, förbättrad hälsa, en möjlighet att 

återgå till sitt yrkesliv och framförallt ökad livskvalitet. Utan njurtransplantation så behöver 

patienten genomgå dialysbehandling. Att som patient behöva genomgå dialys ger påtagligt 

nedsatt livskvalitet, bland annat då behandlingen är tidskrävande per tillfälle och sker flera 

gånger i veckan. För samhället så genererar patienter i behov av dialys höga kostnader 

årligen. Under en 10-årsperiod är kostnaden cirka 4–7 miljoner kronor för en patient som 

behöver dialys, medan en njurtransplantation kostar cirka 1 miljon kronor under samma 

tidsperiod. Transplantation av organ är alltså mera kostnadseffektivt jämförelsevis med dialys 

(a.a). 

 

Fram till 1988 tillämpade Sverige donation av organ efter cirkulationsstillestånd men den 1 

januari 1988 trädde en ny lag i kraft med nya riktlinjer. Lagen introducerade begreppet 

hjärndöd och donation av organ tillåts enligt denna lag endast utföras efter död till följd av 

primär hjärnskada (SFS 1987:269). Det var enligt denna lag inte heller tillåtet för läkare att 

kontrollera en patients inställning till donation via donationsregister före dödens inträde (SFS 

1995:831). 
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År 2018 skedde en ändring (SFS 2018:307) där Socialstyrelsen tillåter åtkomst till uppgifter i 

donationsregistret även innan patienten avlidit. När legitimerad läkare i samråd med annan 

legitimerad läkare har beslutat om att behandlingen inte längre är till nytta för patienten och 

att all livsuppehållande behandling skall avslutas får åtkomst till donationsregistret medges. 

Ställningstagandet om att avbryta livsuppehållande behandling måste dock först vara noterat i 

patientens journal. Åtkomst enligt denna nya förordning gäller även när det är fastställt att 

patienten redan avlidit. Det är viktigt att poängtera att samma dödsbegrepp gäller även efter 

ett införande av DCD. Vid DCD förklaras patienten död efter att cirkulationen upphört. Det 

leder till att hjärnan inte längre förses med syrerikt blod och att en total hjärninfarkt kommer 

att uppstå vilket således betyder att hjärndödsbegreppet kvarstår (SOU 2015:84). Majoriteten 

av dödsfallen sker genom att hjärtat slutar slå vilket leder till att alla celler får syrebrist och 

sedan dör. När detta sker i hjärnan inträder total hjärninfarkt (Henriksson, 2016, s. 157). Total 

hjärninfarkt kan även vara ett resultat av trauma mot huvudet. Traumat kan leda till att 

hjärnan svullnar vilket kan leda till att hjärnstammen förlorar sin syretillförsel och hjärnan dör 

(Henriksson, 2016, s. 163). 

  

Sverige ligger högst upp på listan i Europa gällande befolkningens donationsvilja. 85% ställer 

sig positiva till donation enligt uppgifter från MOD (2019). Donation enligt DCD ska kunna 

utgöra ett komplement till den idag etablerade rutin där organ doneras efter DBD 

(Vävnadsrådet, 2018). Manyalich, Nelson & Delmonico (2018) menar liksom vävnadsrådet 

att DCD behöver implementeras som ett komplement till DBD för att nu och i framtiden 

kunna möta behovet av organ i världen. DCD är något som sker antingen kontrollerat eller 

okontrollerat. Med okontrollerad DCD menas de som dör i hemmet eller genom trauma eller 

olycka och inte befunnit sig på sjukhus vid dödstillfället. Kontrollerad DCD innebär att 

patienten ligger på sjukhus och får vård och sjukvårdsteamet tar beslut om att avbryta 

livsuppehållande behandling varvid cirkulationsstillestånd följer (Smith et al., 2019). I denna 

studie där DCD omnämns syftas på kontrollerad DCD. Vid kontrollerad DCD står ett 

operationslag redo efter patientens död för att göra ischemitiden så kort som möjlig och 

snabbt återskapa perfusion i organ och vävnad tänkta till transplantation. Genom ett snabbt 

förfarande så kan den ischemiska skadan minimeras och organen vara så friska som möjligt 

(DeVeaux, 2006). Organ som är lämpliga för donation är enligt Smith et al. (2019) de 

ischemitåliga organen såsom lever, njurar och bukspottkörtel. 
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När en patient är i livets slutskede och där livsuppehållande vård inte är till nytta för patienten 

så tar legitimerad läkare i samråd med annan legitimerad specialistläkare och 

intensivvårdssjuksköterska ett beslut om att avbryta livsuppehållande behandling. Med 

livsuppehållande behandling menas respiratorvård och bland annat blodtryckshöjande 

läkemedel. De anhöriga får samtala med läkare i ett brytpunktssamtal där förutsättningar 

meddelas och att vården övergår till palliativ vård. I ett separat samtal med anhöriga på en 

lugn plats tas frågan om donation upp. De anhöriga erbjuds organdonation som en del i den 

palliativa vården (Vävnadsrådet, 2018). Bastami, Matthes, Krones och Biller-Andorno (2013) 

påpekar att det som är speciellt med DCD är att beslut om organdonation tas innan patienten 

avlidit. Attityden hos intensivvårdssjuksköterskor och läkare spelar roll för hur frågan om 

donation formuleras. Om intensivvårdspersonal har en negativ attityd till organdonation så 

finner Flodén och Forsberg (2009) att frågan tas upp i mindre utsträckning. Föreligger det en 

positiv attityd så kan frågan om donation tas upp med anhöriga i större utsträckning och 

läkare och intensivvårdssjuksköterskor utgår ifrån patientens förmodade vilja att donera. I de 

fall där anhöriga först sagt nej till donation så kan frågan väckas igen (a.a). Potentiella 

organdonatorer kan identifieras tidigare i de fall där det föreligger en positiv attityd hos 

vårdteamet (Flodén, Kelverud, Frid & Backman, 2006). 

  

När den livsuppehållande behandlingen avbryts så sker det under kontrollerade former och 

målet är att patienten ska ha det så bekvämt som möjligt och så lite stress som möjligt. När så 

cirkulationen har upphört och döden har inträtt så konstateras det av läkare och journalförs. 

Därefter tas organ omhand för transplantation (Vävnadsrådet, 2018). Grundprincipen i DCD 

är att organ ska kunna tas om hand efter att cirkulationsstillestånd inträffat men utan att ha 

gått igenom undersökningar för att bekräfta hjärndöd (a.a). Marquis (2010) reflekterar över 

två dilemman: Å ena sidan behöver organen tas omhand så snart hjärtat slutat slå för att 

minska risken för ischemiska skador i organet. Å andra sidan kan organen inte omhändertas 

för tidigt innan det är ställt utom allt tvivel att patienten verkligen är död och att hjärtat på 

inga villkor kommer att slå igen. Marquis skriver vidare att när asystoli har pågått i 2–5 

minuter så finns ingen möjlighet för spontant återinträde av bärande hjärtrytm. För att 

konstatera att patienten är död enligt DCD så ska patienten helt sakna puls, blodtryck, det ska 

inte höras några hjärtljud och ingen andning ska registreras (Smith et al., 2019). 

  

Många professioner inom vården känner en oro över gränsen mellan kurativ vård och palliativ 

vård i samband med DCD. Detta på grund av uppfattningar om intressekonflikter, vad som är 
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bäst för patienten och om de handlingar som utförs innan och efter patienten har avlidit är 

lagliga och etiskt korrekta (Smith et al., 2019). Dead Donor Rule (DDR) är en informell etisk 

regel som styr organdonation. Regeln säger att avlägsnande av organ inte får vara det som 

leder till patientens död. DDR innebär också att ingen behandling för organdonation ska 

påbörjas innan patienten har avlidit. Genom ett införande av DCD så bryter man till viss del 

mot den regeln genom att intensivvårdssjuksköterskor och läkare förbereder med kanyler och 

dylikt innan patienten är död (Gardiner & Sparrow, 2010; Nair-Collins, Green & Sutin, 2014). 

RATIONAL 

Idag är tillgången på organ för transplantation mindre än efterfrågan vilket resulterar i att 

människor dör i väntan på ett organ. I länder där DCD fungerar som ett komplement till DBD 

så ges fler patienter möjligheten att donera sina organ. DCD-projektet i Sverige har pågått i ett 

år. Forskningen gällande intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar 

gällande DCD är sparsam och vi anser att det finns ett behov att belysa detta område. DCD är 

förenat med etiska frågeställningar som innefattar exempelvis resonemang om dödsbegreppet 

och allmänhetens tillit till sjukvården. Genom att belysa resonemang och föreställningar kring 

organdonation vid DCD så kan eventuella utbildningsbehov identifieras för att förbättra 

kommunikationen mellan intensivvårdssjuksköterskor och anhöriga. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors resonemang och 

föreställningar om donation vid kontrollerad DCD. 

METOD 

Design 

Denna studie syftade till att beskriva resonemang och föreställningar utifrån en kvalitativ 

ansats. Genom en kvalitativ forskningsintervju är det möjligt att få en helhetsbild av ett 

problemområde (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17; Polit & Beck 2014, s. 290) Med stöd av 

intervjuer är det möjligt att få perspektiv sett utifrån deltagarens synvinkel (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 17). 
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Urval och deltagare 

Ett ändamålsenligt urval användes för att generera deltagare som på bästa sätt skulle bidra till 

studien relaterat till dess syfte. Ett ändamålsenligt urval innebär att rekryteringen av deltagare 

sker utifrån kriterier som är förutbestämda för att kunna identifiera särskilda fenomen eller ett 

visst mönster (Polit & Beck, 2014, s. 285). Inklusionskriterier för studien var att deltagare 

skulle vara specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska med erfarenhet av att ha vårdat 

patienter där det blivit aktuellt med donation och att de hade kännedom om vad DCD innebär. 

Vi hade intresse av att komma i kontakt med intensivvårdssjuksköterskor med olika lång 

arbetslivserfarenhet. En spridning av ålder och kön var önskvärt. Detta för att få ett varierat 

urval. Totalt deltog sex intensivvårdssjuksköterskor varav en var man och fem var kvinnor. 

Åldersspann hos deltagande var 32–50 år. Två intensivvårdssjuksköterskor arbetade på 

sjukhus där DCD-projektet pågått och de hade medverkat i en sådan donationsprocess och tre 

intensivvårdssjuksköterskor var DAS (Donationsansvarig sjuksköterska). Samtliga deltagare 

hade kännedom om vad DCD innebär. 

Miljö och procedur 

Data inhämtades från fyra olika sjukhus och dessa hade en nationell täckning från norr till 

söder. Verksamhetschef alternativt enhetschef för de valda intensivvårdsavdelningarna 

kontaktades via telefon eller mail och informerades skriftligt (bilaga 1) och vid ett sjukhus 

även muntligt i form av en personlig presentation vid ett uppstartsmöte om studiens syfte och 

innehåll. När verksamhetschef lämnat sitt godkännande fick vi hjälp av enhetschefen att 

kontakta deltagare som mötte inklusionskriterierna. Intensivvårdssjuksköterskor som var 

intresserade att delta kontaktade sedan oss. Intensivvårdssjuksköterskor fick skriftlig 

information (bilaga 2) då de tillfrågades om att delta. De som efterfrågade om ytterligare 

information fick det muntligt i samband med intervjun. Efter att de erhållit information fick 

de lämna sitt godkännande genom ett skriftligt samtyckesformulär (bilaga 3). Miljön där 

intervjuerna utförs har stor betydelse och kan påverka intervjun och dess innehåll på många 

olika sätt (Danielson, 2017, s. 150). Vi strävade efter att miljön skulle vara ostörd och inge 

trygghet. Efter att intensivvårdssjuksköterskorna hade gett sitt medgivande om att delta i 

studien så fick de själva välja var intervjun skulle äga rum. I de fall där det geografiska 

avståndet var stort (n=3) så skedde intervjun över telefon. I ett fall skedde intervjun i ett 

virtuellt mötesrum. 
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Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes över ett tidsspann om en månad. Data samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 4), denna 

innehöll en lista på frågor som skulle besvaras under intervjun. Frågorna i intervjuguiden 

anpassades efter om intensivvårdssjuksköterskan vårdat en patient under DCD-processen eller 

inte. Vi valde enligt Polit & Beck (2014, s. 290) att inleda intervjun med öppna frågor om 

organdonation som tillät intensivvårdssjuksköterskor att berätta och uttrycka sig på ett fritt 

och naturligt sätt. Hur pass detaljerade frågorna bör vara är en finjustering, då intervjuaren 

inte ska bli alltför styrd av intervjuguiden och förlora fokus från intervjun (Danielson, 2017, s. 

145). Varje intervju varade mellan 15 och 30 minuter. Intervjuerna spelades in med en 

applikation på våra mobiltelefoner. Mobiltelefonerna var lösenordskyddade för att säkerställa 

att ingen information kunde bli tillgänglig för utomstående. Ljudfilerna transkriberades efter 

att intervjuerna var genomförda och raderades sedan från mobiltelefonerna. De transkriberade 

intervjuerna sparades på våra datorer som var lösenordskyddade för att säkerställa otillbörlig 

åtkomst. 

Dataanalys 

En deskriptiv kvalitativ innehållsanalys användes vid dataanalys i denna studie. Vi använde 

Graneheim & Lundmans (2004) metodartikel som beskriver kvalitativ innehållsanalys steg för 

steg. Med en deskriptiv innehållsanalys beskriver forskaren det synliga ur texten och får 

därmed en djupare förståelse för de intervjuades resonemang och föreställningar inom ett 

område (a.a). 

 

Analysen startade med att vi noga lyssnade på de inspelade intervjuerna och transkriberade 

dessa ordagrant och utan att utelämna något. Intervjuerna lästes om och om igen ett flertal 

gånger för att vi skulle bekanta oss med- och få en överblick över intervjutexten. När alla 

intervjuer lästs igenom grundligt så extraherades meningsbärande enheter som svarade mot 

syftet och kondenserades. Att kondensera innebär att texten kortas ner ytterligare men utan att 

den förlorar dess innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna 

kondenserades i tre steg för att sedan kodas. Kodningen representerade kärnan av innehållet i 

den kondenserade meningsenheten. När texten hade brutits ner och de minsta beståndsdelarna 

av intervjutexten framträtt, jämfördes de olika kodernas likheter och olikheter. Koderna som 



 

 
 

8 

hade liknande innehåll sammanfördes sedan och placerades i kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen om forskning som avser människor (SFS 2003:460) så får forskning endast 

utföras om den har godkänts vid en etikprövning. Vi inhämtade ett etiskt tillstånd via 

institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet innan kontakt togs med 

sjukhus. 

  

Denna studie utgick från Belmontrapporten som formulerades 1978 och dess tre 

forskningsetiska principer. Dessa principer är Skyldighet att göra gott, Rättvis behandling och 

Respekt för individen (Polit & Beck, 2014, s. 83). Att upprätthålla anonymitet var inte möjligt 

då detta är en kvalitativ studie (Polit & Beck, 2014, s. 89), och genom intervjuerna blev 

intensivvårdssjuksköterskorna kända för oss som intervjuade. Allt material behandlades 

konfidentiellt och det är endast vi och handledare som har haft tillgång till intervjumaterial i 

form av samtyckesformulär, ljudfiler och intervjuutskrifter. Konfidentialitet innebär att 

information från intervjuerna inte kan härledas till specifik deltagare, och intervjumaterialet 

kommer inte att bli tillgängligt för någon annan än oss och handledare (jmf. Polit & Beck, 

2014, s. 89). Informerat samtycke inhämtades, det vill säga att intensivvårdssjuksköterskorna 

skulle få tillräcklig och adekvat information om studien och dess syfte, och det säkerställdes 

att de förstod informationen som gavs. Detta möjliggjorde för intensivvårdssjuksköterskor att 

självständigt välja om de ville medverka i intervjuerna eller ej (Polit & Beck, 2014, s. 87). För 

att informera och inhämta informerat samtycke så beskriver Polit & Beck (2014, s. 87) att ett 

informerat samtyckesformulär (bilaga 3) ska utfärdas. I bilaga 2 så fanns information om 

studien, dess syfte och hur intervjuerna skulle gå tillväga samt dess förväntade längd. Där stod 

även att medverkan i studien var frivillig och att intensivvårdssjuksköterskorna kunde dra sig 

ur när de så helst önskade. Förutom samtyckesformuläret fick de samma information muntligt 

innan intervjun påbörjades. Allt material kommer att destrueras efter studiens godkännande. 

RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier som svarade mot studiens syfte. Resultatet redovisas i 

form av löpande text och med citat från intervjudeltagare för att ytterligare beskriva deras 

resonemang och föreställningar kring DCD. 
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___________________________________________________________________________ 

Kategorier 

Att påbörja något nytt inom området donation 

Att erhålla kunskap minskar farhågor och oro 

Att införa donation efter cirkulationsstillestånd ger möjlighet att möta en hög donationsvilja 

Att informera och ge tröst till anhöriga 

___________________________________________________________________________ 

Att påbörja något nytt inom området donation 

Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte att ett införande av DCD skulle bli något nytt och 

spännande och att det kommer behöva inkludera förberedelse i form av utbildning. En 

intensivvårdssjuksköterska som arbetar på ett sjukhus som deltagit i DCD-projektet tyckte det 

ska bli spännande att införa DCD eftersom det redan finns på andra ställen i världen och att 

det är en självklarhet med tanke på att intensivvårdspatienter är en passande patientgrupp. 

  

Jag tyckte det väl var spännande och liksom ett nytt sätt att jobba 

på och man har ju fått ganska mycket information och hört från en hel 

del studier så dom gör ju det här på massa andra ställen av världen, 

andra ställen i Europa. Så det kändes bara spännande. (Deltagare 1) 

  

De som arbetade på sjukhus som inte varit med i DCD-projektet uttryckte att det kommer bli 

ett nytt sätt att arbeta på och betonade att det kommer leda till nya rutiner kring donation och 

hur avslutande av livsuppehållande behandling skall förfaras. Intensivvårdssjuksköterskor 

beskrev att det kommer leda till en samsyn inom donation, det vill säga att ett nationellt 

införande kommer kunna leda till att proceduren vid avbrytande av livsuppehållande 

behandling och palliativ vård vid DCD blir lika över hela landet. Det framkom att införandet 

av DCD ses som en stor och omvälvande procedur som även betyder att ett gott teamarbete 

krävs med andra professioner, som exempel nämndes samarbete med operationsteamet. Något 

som beskrevs av intensivvårdssjuksköterskor var aspekten att DCD kan styras mer och ske 

mer på dagtid då det finns mer resurser att tillgå vilket sågs som positivt för personal och 

anhöriga. 

 

Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte att vården i livets slutskede inte blir förändrad med 

anledning av den nya proceduren i samband med DCD utan den ser likadan ut oavsett om det 

handlar om en donator eller inte. Skillnaden uttrycktes bestå i att det krävs mer närvaro av 



 

 
 

10 

personalen under vården av en patient som planeras donera enligt DCD. När sedan all 

livsuppehållande behandling har avbrutits så menade intensivvårdssjuksköterskor att det blir 

en ovisshet i när patienten skall dö. De jämförde med DBD där de upplever att döden 

konstateras mer definitivt med hjälp av hjärndödsdiagnostik. 

  

Sen klart att det är speciellt att sitta inne hos en patient och liksom 

vänta på att den ska dö liksom och inte veta om det ska ske 

om tre minuter eller om två timmar liksom. (Deltagare 1) 

  

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de tror att allmänheten på grund av den generella 

okunskapen kring hur en donation går till med sannolikhet inte kommer uppfatta DCD som 

något nytt. Intensivvårdssjuksköterskor resonerade att allmänheten inte har stora kunskaper 

om dagens donationsprocess och att de verkar tro att donation kan ske oavsett hur en person 

avlidit. 

  

Jag tror att gemene man ute bland befolkningen tror att man kan donera 

organ lite hur som helst när man dör oavsett men jag tror liksom inte att 

dom har tänkt eller uppfattat att det varit nytt. Inte iallafall fått den känslan. 

(Deltagare 1) 

  

En intensivvårdssjuksköterska beskrev att frågan har ställts av anhöriga om det inte är möjligt 

att donera där någon på plats för en trafikolycka avlidit. En erfarenhet hos denna 

intensivvårdssjuksköterska var att anhöriga är mer intresserade av att en donation blir av, mer 

än hur den utförs. 

Att erhålla kunskap minskar farhågor och oro 

De intensivvårdssjuksköterskor som ingått i DCD-projektet uttryckte att de var väl förberedda 

inför arbetet med DCD. De beskrev vidare att de hade fått utbildning och gått en kurs inom 

området DCD. Därtill finns ett gediget protokoll utformat som skall användas i 

donationsprocessen. 

  

Vi var väldigt väl förberedda, både liksom genom det här internatet och, genom aah, 

dom hade ju den här styrgruppen hade ju utvecklat ett väldigt gediget protokoll som vi 

gick efter. Så det kändes väldigt väl förberett liksom. (Deltagare 1) 
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Intensivvårdssjuksköterskor som ingått i DCD-projektet uttalade att de tidigare haft farhågor 

gällande donation efter cirkulationsstillestånd. Vidare beskrev de att farhågorna berört 

aspekter som att beslutet om att avsluta livsuppehållande behandling skulle gå för snabbt, om 

man skulle satsa på livsuppehållande åtgärder eller ej. En annan farhåga berörde tidsaspekten 

och vad anhöriga skulle tycka om donationsprocessen vid DCD. Intensivvårdssjuksköterskor 

som ingått i DCD-projektet beskrev dock att det endast sett positiva saker med DCD och att 

inga farhågor längre finns kvar. En intensivvårdssjuksköterska beskrev vidare att ångesten 

gällande DCD nog främst har funnits hos hälso-och sjukvården tidigare, och inte lika mycket 

hos de anhöriga. En intensivvårdssjuksköterska som inte deltagit i DCD-projektet uttalade 

även hon att hon inte känner några tvivel inför ett planerat införande av DCD. 

Intensivvårdssjuksköterskan uttryckte att hon kände tilltro till projektet och att det är en 

utarbetad process som gör donationsformen human. 

  

Jag tänker att, att det är väl utarbetat hur länge den här no-touchperioden ska vara 

och man har satt en gräns för hur länge man tycker det är humant att vänta innan 

cirkulationen har upphört och så. (Deltagare 3) 

  

Intensivvårdssjuksköterskor som inte medverkat i DCD-projektet och därmed inte erhållit 

utbildning inom området uttryckte att de hade fler farhågor gällande DCD. En 

intensivvårdssjuksköterska uttalade farhågor gällande om huruvida anhöriga har kunskap om 

skillnaden mellan de olika donationsformerna och dödskriterierna för DCD och DBD. Vidare 

beskrev hon en farhåga om att donationsprocessen är snabbare vid DCD och att detta kan 

påverka anhöriga negativt då tiden inte riktigt finns till för dem vid DCD. 

 

Sen finns det ju inte riktigt tiden för dem. Det är ju en ganska, det blir ju en hastig 

process. (Deltagare 3) 

  

En intensivvårdssjuksköterska uttryckte att DCD kommer vara krävande för hälso- och 

sjukvårdspersonal och att det kommer att krävas att de har tillräckligt med kunskap om 

förfarandet om hur det kommer att gå till praktiskt. Vidare beskrev en 

intensivvårdssjuksköterska osäkerhet och tankar gällande att donationsförfarandet kommer att 

se annorlunda ut jämförelsevis med dagens donationsprocess och uttryckte att det skulle 

behöva finnas en läkare som var ledande och väl insatt i processen. Under intervjun framkom 

även oro kring konstaterandet att döden inträtt, gällande DCD. 
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…alltså gör man testerna på samma sak? Så att man verkligen vet att patienten är 

död. Men…men det antar jag att man måste göra, man måste ju liksom ha utrett att 

den verkligen är död. (Deltagare 5) 

Att införa donation efter cirkulationsstillestånd ger möjlighet att möta en hög 

donationsvilja 

Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte att DCD är nödvändigt att införa i Sverige för att möta 

behovet av organ. En av intensivvårdssjuksköterskor uttryckte att det är en skyldighet att få 

det att fungera överallt i Sverige för att täcka organbristen som råder. 

  

Alltså, jag tror vi måste få till det, känns som att det är våran skyldighet att få till det, 

att det skall fungera överallt. Faktiskt. Eftersom det är sån brist på organ. (Deltagare 

6) 

  

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att den primära vinsten av att införa DCD är att fler 

organ kan erbjudas till de människor som står på väntelistan för ett nytt organ. En annan 

intensivvårdssjuksköterska uttryckte att det även handlar om att ta tillvara på den höga 

donationsvilja som finns i Sverige. DCD beskrevs som en möjlighet och tankar uttrycktes 

gällande att DCD skulle kunna vara ett alternativ när vården inte längre kan erbjuda botande 

behandling och när det skall ske ett brytpunktssamtal gällande att avsluta livsuppehållande 

åtgärder. 

  

…när man inte kommer längre, när det vi gör inte hjälper. Utan det är mer som att, 

man får ändå ta ett sånt här vägskälssamtal, man kan inte göra mer, och då skulle det 

kännas som ibland, som att kanske skulle kunna vara ett alternativ. (Deltagare 4) 

Att informera och ge tröst till anhöriga 

Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte att information är viktigt för att anhöriga ska bli 

införstådda i hur DCD-processen går till. De beskrev att anhöriga kan känna att de blir 

fråntagna en viktig stund med den döde. Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte vidare att det 

skulle kunna tänkas bli traumatiskt för de anhöriga om de inte innan fått tydlig information; 

att det är ont om tid att ta farväl av den döde efter att döden har inträtt, då patienten snabbt 

behöver komma in på operation. Genom att ge anhöriga tydlig information om DCD-

processen menade intensivvårdssjuksköterskor att anhöriga kan känna sig förberedda och 

uppleva ett större deltagande i processen.  
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Intensivvårdssjuksköterskor beskrev sina föreställningar om hur anhöriga upplever 

konstaterandet av döden och hur väl anhöriga förstår att deras närstående har avlidit. 

Intensivvårdssjuksköterskor som medverkat i DCD-projektet, beskrev att anhöriga förstår 

tydligare att deras närstående dör i samband med DCD-processen än i samband med DBD-

processen. De uppger att döden inte är lika visuellt tydlig då patienten förklaras hjärndöd 

enligt direkta kriterier och fortfarande vårdas i respirator medan hjärtat slår. 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att dessa upplevt att anhöriga lättare förstått att patienten 

avlider under DCD-processen för att andningen upphör och hjärtat stannar, och att anhöriga 

efteråt har visat stor tacksamhet för att de fått möjlighet att närvara i just dödsögonblicket. 

  

Ja alltså jag upplever att anhöriga väldigt mycket mer har förstått att, förstått att 

deras anhöriga dör och dom har upplevt en väldig liksom tacksamhet att kunna vara 

med i just dödsögonblicket. Även om en patient dör vid en DBD så dör dom ju i 

respiratorn och respiratorn andas fortfarande åt patienten för att syresätta kroppen 

eller liksom organen i väntan på en operation. Och för dom anhöriga är det inte lika 

tydligt att patienten verkligen är död då. Men här har det ju varit väldigt tydligt och 

dom har fått vara med. (Deltagare 1) 

  

Det kanske blir ännu lättare, det är ju många anhöriga som många gånger tvivlar på 

den här diagnostiken vid DBD, dom ser ju levande ut, hjärtat slår och dom andas och 

så. /…/ Det blir tydligt, man ser att, ja men nu är de döda /…/ Det blir mer tydligt när 

hjärtat slutar och det inte finns någon cirkulation. (Deltagare 6) 

 

En intensivvårdssjuksköterska som ingått i DCD-projektet beskrev att anhöriga har fått vara 

med under hela DCD-processen och detta har bara upplevts som positivt, i den svåra 

situationen. En intensivvårdssjuksköterska som inte ingått i DCD-projektet beskrev att det på 

ett sätt blir mer konkret för anhöriga vid DBD, när hjärndödsdiagnostiken är utförd. 

Intensivvårdssjuksköterskan vet då säkert att patienten har avlidit, och kan förklara för de 

anhöriga. Att vid DCD istället avsluta livsuppehållande åtgärder och vänta på att patienten 

avlider beskrevs innebära en ovisshet om hur lång tid det tar innan cirkulationsstillestånd 

inträffar, vilket kan medföra att det även blir svårare för anhöriga. Att inte ha guidning och 

veta när döden inträffar. En intensivvårdssjuksköterska beskrev att de flesta anhöriga nog har 

tilltro till vårdpersonalen när de informerar om ett dödsfall. 
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Jag tror att…dom flesta har nog tilltro till att vårdpersonalen och doktorer vet när en 

patient är död eller inte. För jag tänker att det kanske är där problemet kanske 

ligger…i att lita på att människan vi har framför faktiskt verkligen är död. (Deltagare 

3) 

  

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att anhöriga ser donation som en möjlighet och något 

som inger tröst. Donation gör det lättare för dem att leva vidare efter deras närståendes 

bortgång, då de vet att deras närstående lever vidare i någon annan. Anhöriga ser då inte 

döden som något helt förgäves, och det ger en känsla av att hjälpa andra. En 

intensivvårdssjuksköterska uttryckte att det är av stor vikt att man hittar passande kandidater 

till DCD där donation troligen kommer att kunna gå att genomföra. Annars finns det risk att 

det blir stor besvikelse för de anhöriga om donationen inte går att genomföra. 

  

…Det är lite tröst i det ändå. Att man vet att de har fått ge någonting. Så att det inte 

vara är liksom förgäves, att bara dö, och sen…blir det inget. (Deltagare 4) 

  

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors resonemang och 

föreställningar om donation vid kontrollerad DCD. I resultatet framkom kategorierna; Att 

påbörja något nytt inom området donation, att erhålla kunskap minskar farhågor och oro, att 

införa donation efter cirkulationsstillestånd ger möjlighet att möta en hög donationsvilja och 

att informera och ge tröst till anhöriga. 

 

I kategorin ”Att påbörja något nytt inom området donation” var intensivvårdssjuksköterskor 

överens om att DCD är något som behöver implementeras nationellt för att möta det stora 

behovet av organ. Damschroder et al. (2009) belyser att målen för en implementering ska vara 

tydliga för att utgången ska bli så bra som möjligt. Genom att genomföra ett pilotprojekt, 

såsom DCD-projektet, genereras erfarenhet som kan utvärderas och ge kunskap, något som 

sedan kan föras över till andra sjukhus. I denna kategori framkom även att 

intensivvårdssjuksköterskor uppfattar att allmänheten har en generell okunskap kring hur en 

donation utförs och att de med sannolikhet inte kommer uppfatta DCD som något nytt. Detta 

resultat styrks av Siminoff et al. (2017) som beskriver att anhöriga inte uppfattar någon 

egentlig skillnad mellan DCD och DBD. Syversen et al. (2018) fann i sin studie att anhöriga 

inte hade kunskap om donation i sig eller om skillnaderna mellan de olika 



 

 
 

15 

donationsprocesserna. I vårt resultat resonerade intensivvårdssjuksköterskor vidare att 

anhöriga verkar tror att donation kan ske oavsett hur en person har avlidit. 

Intensivvårdssjuksköterskor uppgav att anhöriga upplevdes vara mer intresserade av att 

donation kan genomföras, än hur den utförs. Syversen et al. (2018) beskriver att anhöriga har 

en positiv syn på donation och att alla anhöriga i deras studie var positiva till DCD. 

 

I kategorin “Att erhålla kunskap minskar farhågor och oro” så uttryckte 

intensivvårdssjuksköterskor att det finns ett behov av utbildning inom DCD. En studie av 

Proctor (2004) belyser att för att nya implementeringar ska få avsedd effekt och genomföras 

på rätt sätt så behövs utbildning och kunniga handledare. De intensivvårdssjuksköterskor som 

ingick i DCD-projektet i vår studie uppgav att de kände att de erhållit gedigen utbildning och 

handledning. Detta gjorde att de kände sig väl förberedda. De intensivvårdssjuksköterskor 

som inte varit delaktiga i DCD-projektet kände att de behövde erhålla kunskap inom DCD. 

Flodén, Persson, Rizell, Sanner och Forsberg (2011) menar att det är viktigt att 

sjukvårdspersonal erhåller utbildning kring organdonation då det är komplext. Genom att 

besitta kunskaper så minskas oro och farhågor och en ökad kunskap ger 

intensivvårdssjuksköterskor en trygghet att kunna möta anhöriga och ge korrekt information 

och ett professionellt bemötande (Chambers-Evans et al., 2008). I vår studie handlade många 

farhågor om hur anhöriga ska uppleva situationen och hur de kommer att förstå 

donationsprocessen. Detta framkom även i studien av Siminoff, Alolod, Wilson-

Gendenderson, Yuen och Traino (2017) som beskriver att farhågorna ofta är större hos 

intensivvårdssjuksköterskor än hos anhöriga. Detta kan förstås som att 

intensivvårdssjuksköterskors farhågor är kopplade till etik i större utsträckning än hos 

anhöriga, något som styrks av Syversen et al. (2018). 

  

I kategorin ”Att införa donation efter cirkulationsstillestånd ger möjlighet att möta en hög 

donationsvilja” framgick att intensivvårdssjuksköterskor anser att det är nödvändigt att införa 

DCD i Sverige för att möta efterfrågan av transplanterade organ. I Sverige är det så mycket 

som 85 % av befolkningen som är positiva till donation (MOD, 2019) en donationsvilja som 

man i dagens läge inte kan tillmötesgå. Intensivvårdssjuksköterskor i vår studie såg DCD som 

en möjlighet när inte DBD är ett alternativ. En norsk studie påtalar att inte alla med allvarliga 

hjärnskada utvecklar inklämning med total hjärninfarkt (hjärndöd) som följd men att dessa 

patienter skulle drabbas av cirkulationsstillestånd inom 60 minuter om respiratorn stängdes 
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av, vilket leder till total hjärninfarkt. Dessa patienter kan därför donera sina organ i länder där 

DCD finns, till exempel Norge (Foss et al., 2018). 

  

I kategorin ”Att informera och ge tröst till anhöriga” så påtalar intensivvårdssjuksköterskor 

vikten av att ge tydlig information om DCD-processen för att anhöriga skall känna sig 

förberedda och uppleva ett deltagande. Att informera om tidsbristen som uppstår efter att 

cirkulationsstillestånd inträtt och det blir kort tid att ta farväl för anhöriga innan patienten 

skall in till operation beskrevs som viktigt. Resultatet styrks av Syversen et al. (2018) som 

beskriver att anhöriga blir hjälpta av direkt och tydlig information, anhöriga behöver 

informeras om vad som kommer att ske och hur de skall tolka det visuella som händer. När 

anhöriga i förväg fått information att de måste lämna sin närstående endast fem minuter efter 

att cirkulationsstillestånd har upphört, så uppgav de att detta inte ansågs problematiskt, då de 

förstod att det behövde gå till på detta sätt för att ta organen skulle kunna omhändertas. I vårt 

resultat beskrev intensivvårdssjuksköterskor att anhöriga ser donation som en möjlighet och 

att det inger tröst. Donation gör det lättare för dem att leva vidare då de vet att deras 

närstående lever vidare i någon annan. Detta resultat styrks av Walker, Broderick och Sque 

(2013) som funnit att anhöriga genom att tacka ja till donation upplever att döden inte var 

förgäves och att donation gav en mening med döden. Möjligheten att få donera främjar 

familjens försök att ge mening åt det meningslösa. Vidare beskriver även Walker och Sque 

(2016) att anhöriga genom att ge sitt samtycke till donation kan vända tragedin till något 

positivt. I deras studie beskrev anhöriga att de tack vare donation fått hjälp i sin förlust. 

I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskor som medverkat i DCD-projektet och 

därmed även erhållit utbildning om DCD beskrev att anhöriga vid DCD-processen förstår 

tydligare än vid DBD-processen att deras närstående dör. De uppger att döden är mer visuellt 

tydlig för anhöriga vid DCD. Syversen et al. (2018) beskriver vikten av att döden är visuellt 

tydlig. De påtalar att anhöriga beskrivit att den visuella upplevelsen kan vara en avgörande 

faktor för om de ger sitt samtycke till donation, därför att många anhöriga önskar vara 

närvarande när den döde personen upphör att andas.  

Vid DBD förklaras patienten hjärndöd enligt direkta kriterier och vårdas i respirator, detta 

innebär att patienten fortsätter att andas och att hjärtat fortsätter att slå. I vårat resultat 

framkom att intensivvårdssjuksköterskor som deltagit i DCD-projektet upplevt att anhöriga 

lättare förstått att patienten avlidit då andningen upphört och hjärtat slutat att slå. Andrès et al. 
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(2009) har undersökt om typen av donation, DCD eller DBD har någon inverkan när anhöriga 

avböjer donation. Andelen anhöriga som avböjde donation vid DBD var signifikant högre, 

och en förklaring till detta var att anhöriga har större förståelse av att döden har inträffat då 

hjärtat slutat att slå. I vårt resultat framkom att anhöriga visade tacksamhet över möjligheten 

att närvara i just dödsögonblicket, något som stöds av Syversen et al. (2018) som funnit att det 

för majoriteten av anhöriga är viktigt att närvara när döden inträffar. För några anhöriga var 

DCD det enda alternativet till donation och de var inte säkra på att de skulle gett samtycke till 

DBD. Det framkommer ovan att det är viktigt för anhöriga viktigt för anhöriga att visuellt 

uppleva att deras närstående avlider och att de får möjlighet att vara närvarande i just 

dödsögonblicket. Denna kunskap kan användas av intensivvårdssjuksköterskan vid framtida 

implementering av DCD. Intensivvårdssjuksköterskan kan då stödja och möjliggöra för 

anhöriga om de önskar att närvara i dödsögonblicket. 

I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskor anser att det är av stor vikt att man hittar 

passande kandidater till DCD där donation troligen kommer gå att genomföra. Det finns 

annars risk för att det resulterar i stor besvikelse för anhöriga om donation inte är 

genomförbart. Detta resultat stöds av Taylor et al. (2018) som i sin studie beskrev flertalet 

känslor som kan drabba anhöriga om inte DCD går att genomföra. De beskrev att anhöriga 

inte kan se någon mening med tragedin som har inträffat, att de får svårt att hantera förlusten 

av sin närstående och att det sågs som ett nederlag att man inte kunde tillmötesgå den 

närståendes önskemål om att få donera sina organ. Taylor el al. (2018) beskrev vidare att trots 

att anhöriga hade tagit skada av om inte donation kunnat genomföras så uppskattade många 

att ett donationsförsök hade gjorts. Intensivvårdssjuksköterskan behöver vara medveten om 

detta och stödja anhöriga även i de fall där DCD inte går att genomföra.  

METODDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors resonemang och 

föreställningar om donation vid kontrollerad DCD. En kvalitativ ansats är lämplig när det 

finns ett intresse att undersöka hur fenomen uppfattas och vilken mening det ger för personen 

man intervjuar (Graneheim & Lundman, 2004). Genom en kvalitativ ansats i form av en 

intervjustudie kunde vi fånga intensivvårdssjuksköterskors egna och unika resonemang och 

föreställningar (a.a), vilket är en av studiens styrkor.  
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En fråga om deltagande skickades ut till åtta sjukhus i landet från norr till söder. Sex av de 

sjukhusen ingick i DCD-projektet. Av åtta sjukhus som tillfrågades så tackade ett sjukhus nej 

till deltagande. På två sjukhus erhölls godkännande av verksamhetschef, dock ingen respons 

från intensivvårdssjuksköterskor. Ett sjukhus svarade inte alls. Det resulterade i två sjukhus 

från DCD-projektet och två utanför projektet. Önskvärt var att få fram en stor variation i de 

intervjuades erfarenheter. Urvalet var således ändamålsenligt och spridningen i både ålder och 

arbetslivserfarenhet var stor, vilket var en styrka. Graneheim & Lundman (2004) beskriver att 

en mångfald ökar trovärdigheten i studien då en spridning i erfarenheter hos de intervjuade 

gör att syftet kan belysas ur olika aspekter. Detta styrks av Mårtensson & Fridlund (2017, s. 

431–432). 

 

Graneheim och Lundman (2004) belyser att trovärdighet i kvalitativa studier beskrivs med 

följande fyra delar; tillförlitlighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet. Med 

tillförlitlighet menar Polit & Beck (2014, s. 323) att författaren har beskrivit metoden och sitt 

tillvägagångssätt på ett noggrant sätt. Metoden i denna studie är väl beskriven, vilket kan ses 

som en styrka. Bekräftelsebarhet innebär enligt Graneheim & Lundman (2004) hur författaren 

bedömer likheter och olikheter mellan kategorier. Bekräftelsebarhet innebär även att 

författaren skall vara objektiv och presentera vad den intervjuade verkligen har sagt utan att 

lägga in egna tolkningar och betydningar (Polit & Beck, 2014, s. 323). För att tydliggöra och 

bekräfta vad intensivvårdssjuksköterskor verkligen sagt så har citat använts i resultatet. Detta 

ger studien bekräftelsebarhet vilket vi anser är en styrka i studien. 

  

Pålitlighet tar i beaktande hur den insamlade data och författarens slutsats kan förändras över 

tid (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2014, s. 323). Då DCD-projektet bara har 

genomförts på utvalda sjukhus och inte är befäst nationellt så ses en möjlighet i att resultatet 

kan förändras med tiden i det att fler och fler blir utbildade och insatta i donation vid 

kontrollerad DCD. Detta kommer sannolikt att förändra deras resonemang och föreställningar 

i ämnet. Med överförbarhet menas i vilken utsträckning fynden kan överföras till andra 

grupper. Det är läsaren som beslutar om studien är överförbar även om vi kan ge exempel på 

överförbarheten (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). 

  

Något som kan ses som en svaghet i studien är antalet deltagare. Trots att intervjuerna var få 

så gav intensivvårdssjuksköterskor rikliga beskrivningar av sina föreställningar och 

resonemang, vilket vi ser som en styrka. På de sjukhusen som tackade ja så var det svårt att 
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finna deltagare och vi tror att då DCD är nytt så kan osäkerhet och okunskap i ämnet ha gett 

upphov till ett val att inte delta. 

SLUTSATS 

Det råder stor organbrist i Sverige och i dagens läge så kan inte det rådande donationsbehovet 

tillmötesgås. I Europa och andra delar av världen praktiseras DCD men i Sverige är det ännu 

inte implementerat. Denna studie visar att intresset är stort hos intensivvårdssjuksköterskor 

och att tilltron till ett införande av DCD är hög. Genom att införa DCD som ett komplement 

till DBD så skulle fler donationer kunna genomföras och på sikt kunna matcha efterfrågan på 

organ. De farhågor och orosmoment som framkom i studien kan bottna i okunskap. 

Tidsaspekten var en av de farhågor och orosmoment hos intensivvårdssjuksköterskor som 

framkom i studien. De var oroliga att anhöriga inte skulle känna att de fick tillräckligt med tid 

att ta farväl av patienten. Det framkom att intensivvårdssjuksköterskor uppfattar att 

allmänheten inte har någon bred kunskap i hur donationsprocessen ser ut idag och att ett 

införande av DCD sannolikt inte kommer uppfattas som något nytt. Tydlig information till de 

anhöriga framkommer som en viktig aspekt och genom ökad kunskap så uppfattar 

intensivvårdssjuksköterskor att DCD kan tillmötesgå allmänhetens donationsvilja och ge tröst 

och stöd åt anhöriga. Intensivvårdssjuksköterskor som deltagit i DCD-projektet var nöjda med 

den utbildning de fått och vi ser med denna studie att mer forskning samt utbildning behövs 

för att öka kunskapen utifrån de krav som kommer att ställas på intensivvårdssjuksköterskor 

vid en eventuell implementering av DCD. 

 

Kliniska implikationer 

Denna studie visar att intensivvårdssjuksköterskor har en positiv syn på kontrollerad DCD 

som komplement till DBD, de beskriver även en positiv syn hos anhöriga. En positiv 

inställning till donation hos intensivvårdssjuksköterskor har visat sig vara viktig för att öka 

antalet donationer. Intensivvårdssjuksköterskor i vår studie beskrev att implementering av 

DCD skulle kunna resultera i att tillmötesgå allmänhetens donationsvilja, resultera i fler 

transplanterade organ samt ge tröst och stöd åt anhöriga i en svår situation. För patienter 

skulle detta innebära förlängt liv och ökad livskvalitet. Genom mer forskning i ämnet DCD 

kan kunskapen hos intensivvårdssjuksköterskor ökas, något som i vår studie framkom som 

viktigt. Det är även av betydelse att kunskap når ut till allmänheten då 
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intensivvårdssjuksköterskor enligt vår studie uppfattar att allmänheten har liten kunskap 

gällande området donation. Genom att öka allmänhetens kunskap så kan rädsla och osäkerhet 

minskas och genom att informeras och utbildas inom DCD kan allmänheten ta ett 

ställningstagande gällande donation av organ baserat på kunskap. 
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BILAGA 1 

 

Informationsbrev till enhetschefer 

Vi är två studenter vid Luleå Tekniska Universitet som studerar på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård. Som en del i utbildningen 

ska vi utföra ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med denna studie är att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar om donationsprocessen vid 

kontrollerad DCD (eng. Donation after Circulatory Death).  

 

Den 5e februari 2018 påbörjade Socialstyrelsen ett pilotprojekt där DCD studeras och detta 

har pågått på sex sjukhus runt om i landet. Projektet avslutades den sista januari i år. Detta 

pilotprojekt kommer ligga till grund för införandet av DCD i Sverige. Över hela världen råder 

det brist på organ möjliga för donation efter DBD (eng. Donation after Brain Death). 

Efterfrågan på organ är större än tillgången under rådande lagstiftning under vilken 

organdonatorer kan identifieras och organ kan tas till vara. År 2019 var det den 1 januari 807 

personer som stod på väntelista för att få ett nytt organ i Sverige. Av dessa stod 666 personer i 

kö för njurar. Njurar är ett av de organ som på grund av sin tålighet för syrebrist lämpar sig 

för transplantation enligt DCD och en efterfrågan som kan tillmötesgås bättre om DCD kan 

implementeras som ett komplement till DBD. 

 

Väntan kan bli lång för patienter som står i kö för organtransplantation och denna väntan kan 

leda till både nedsatt livskvalitet och att patienter hinner avlida innan de får möjlighet till att 

transplanteras. En transplantation innebär att patienten får förlängt liv, förbättrad hälsa, en 

möjlighet att återgå till sitt yrkesliv och framförallt ökad livskvalitet. Viljan att transplantera 

organ i Sverige är hög, samtidigt som donationsfrekvensen är under genomsnittet jämförelse 

med resten av Europa. DCD skulle kunna erbjuda fler patienter möjligheten att donera sina 

organ. 

 

Vi anser att det behövs ytterligare forskning inom intensivvårdssjuksköterskors resonemang 

och föreställningar om detta då intensivvårdssjuksköterskor har en nära vårdrelation till 

potentiella donatorer.  

 



 

 
 

Datainsamlingen kommer bestå av intervjuer och vi skulle vilja komma i kontakt med 3–4 

intensivvårdssjuksköterskor som skulle kunna ställa upp på intervju. Intervjun kommer ske 

enskilt och pågå i 45–60 minuter. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en applikation 

på våra mobiltelefoner där både de enskilda ljudfilerna förses med lösenord samt att telefonen 

har ett lösenord för åtkomst. Intervjuerna kommer sedan skrivas ut ordagrant för att 

analyseras.  

 

Vi är intresserade av att intervjua både män och kvinnor och finns en donationsansvarig 

sjuksköterska på avdelningen är vi även intresserade av att komma i kontakt med denne. I 

studiens resultat kan citat från intervjudeltagare komma att användas men de kommer inte att 

kunna härledas till specifik person. Allt material behandlas konfidentiellt och endast vi och 

vår handledare kommer ha tillgång till intervjumaterialet. När examensarbetet är examinerat 

och godkänt så kommer all insamlad data att förstöras och göras permanent oåtkomligt.  

 

Deltagare till intervjuerna kommer få information både skriftligt och muntligt om vad syftet 

med intervjun är och hur intervjuerna kommer genomföras. Deltagandet är helt frivilligt och 

deltagarna kan när som helst innan eller under intervjun välja att avbryta sitt deltagande utan 

krav på förklaring. Detta kommer tydligt att förmedlas till intervjudeltagaren innan intervjun 

påbörjas. Resultatet kommer att presenteras vid Luleå Tekniska Universitet och kommer även 

att publiceras i DiVA (digitala vetenskapliga arkivet). Vi ger er deltagare gärna ett exemplar 

av magisteruppsatsen när den är godkänd. 

 

Vid eventuella funderingar eller frågor, kontakta oss gärna! 

Vänliga Hälsningar  

Linn Kedja Alexandra Ohrmhierta 

Leg. Sjuksköterska / student 

specialistutbildning med inriktning 

Intensivvård   

Leg. Sjuksköterska / student 

specialistutbildning med inriktning 

Intensivvård  

E-post: linked-8@student.ltu.se E-post: aleohr-8@student.ltu.se 

Tel: 070–7474710 Tel: 070–2554041 

 

Handledare: Angelica Forsberg 

Leg. Sjuksköterska, PhD 

Universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskap,  

avdelningen för omvårdnad 

E-post: angfor@ltu.se 

Tel: 0920–492930 
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Informationsbrev till deltagare 

Vi är två studenter vid Luleå Tekniska Universitet som studerar på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Intensivvård. Som en del i utbildningen 

ska vi utföra ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med denna studie är att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar om donationsprocessen vid 

kontrollerad DCD (eng. Donation after Circulatory Death). 

 

Den 5e februari 2018 påbörjade Socialstyrelsen ett pilotprojekt där DCD studerats och detta 

har pågått på sex sjukhus runt om i landet. Projektet avslutades sista januari i år. Detta 

pilotprojekt kommer att ligga till grund för ett införande av DCD i Sverige. 

Över hela världen råder det brist på organ möjliga för donation efter DBD (eng. Donation 

after Brain Death). Efterfrågan på organ är större än tillgången under rådande lagstiftning 

under vilken organdonatorer kan identifieras och organ kan tas till vara. År 2019 var det den 1 

januari 807 personer som stod på väntelista för att få ett nytt organ i Sverige. Av dessa stod 

666 personer i kö för njurar. Njurar är ett av de organ som på grund av sin tålighet för 

syrebrist lämpar sig för transplantation enligt DCD och en efterfrågan som kan tillmötesgås 

bättre om DCD kan implementeras som ett komplement till DBD. 

 

Väntan kan bli lång för patienter som står i kö för organtransplantation och denna väntan kan 

leda till både nedsatt livskvalitet och att patienter hinner avlida innan de får möjlighet till att 

transplanteras. En transplantation innebär att patienten får förlängt liv, förbättrad hälsa, en 

möjlighet att återgå till sitt yrkesliv och framförallt ökad livskvalitet. Viljan att transplantera 

organ i Sverige är hög, samtidigt som donationsfrekvensen är under genomsnittet jämförelse 

med resten av Europa. DCD skulle kunna erbjuda fler patienter möjligheten att donera sina 

organ. 

 

Vi anser att det behövs ytterligare forskning inom intensivvårdssjuksköterskors resonemang 

och föreställningar om detta då intensivvårdssjuksköterskor har en nära vårdrelation till 

potentiella donatorer. 

 



 

 
 

Vi vänder oss nu till dig som Intensivvårdssjuksköterska, och som har erfarenhet av 

donationsprocessen. Du tillfrågas härmed att medverka i vår studie genom att delta i en 

intervju. Studien har en kvalitativ ansats och vi kommer att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna beräknas att ta mellan 40–60 minuter. Intervjuerna kommer spelas in 

med hjälp av en applikation på våra mobiltelefoner och dessa kommer sedan att skrivas ut 

ordagrant och sedan analyseras. Ljudfiler samt mobiltelefon kommer att vara 

lösenordskyddade för att säkerställa otillbörlig åtkomst av utomstående. 

 

Utskrifter och personuppgifter (namn) kommer att behandlas strikt konfidentiellt, med detta 

menas att materialet förvaras inlåst eller lösenords skyddat och endast vi och handledare har 

tillgång till detta. Ingen enskild person kommer att kunna identifieras i det slutgiltiga 

resultatet. Inspelningarna, personuppgifter och utskrifter kommer att destrueras när 

examensarbetet är godkänt och publicerat. 

 

Resultatet kommer att presenteras vid Luleå Tekniska Universitet och kommer även att 

publiceras i DiVA (digitala vetenskapliga arkivet). Vi ger er deltagare gärna ett exemplar av 

magisteruppsatsen när den är godkänd. 

 

Medverkandet är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta ditt medverkande, utan 

att uppge orsak. Vill du delta? Hör av dig till någon av oss via telefon eller mejl.  

Vid frågor, kontakta oss gärna! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Linn Kedja Alexandra Ohrmhierta 

Leg. Sjuksköterska / student 

specialistutbildning med inriktning 

Intensivvård   

Leg. Sjuksköterska / student 

specialistutbildning med inriktning 

Intensivvård  

E-post: linked-8@student.ltu.se E-post: aleohr-8@student.ltu.se 

Tel: 070–7474714 Tel: 070–2554041 

 

Handledare: Angelica Forsberg 

Leg. Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska, PhD 

Universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskap,  

avdelningen för omvårdnad 

E-post: angfor@ltu.se 

Tel: 0920–492930 



 

 
 

BILAGA 3 

 

Informerat samtycke om deltagande i en enskild intervju som handlar om 

intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar om donation 

efter cirkulationsstillestånd. 

 

• Jag har tagit del av den skriftliga informationen angående studien om 

Intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar om donation efter 

cirkulationsstillestånd.  

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien. Jag har informerats om att deltagandet är helt 

frivilligt. 

• Jag kan när som helst och utan förklaring avbryta mitt deltagande i studien. 

• Jag är medveten om all information kommer att hanteras anonymt och inte kunna härledas 

till mig. 

 

Ort och datum: 

 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande: 



 

 
 

BILAGA 4 

 

Semistrukturerad intervjuguide  

Hur gammal är du?  

 

Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska?  

 

 

Kan du beskriva dina erfarenheter av organdonation? 

 

Hur upplever du att det är att vårda organdonatorer? Hela processen involverad, från att 

upptäcka möjlig organdonator fram till att donation skall ske?  

 

Kan du beskriva dina föreställningar kring DCD?  

 

Vad har du fått för utbildning inom DCD? / Har du fått någon utbildning inom DCD?  

 

Känner du att du är väl insatt i begreppet DCD? Känner du att du har tillräckligt med 

kunskap om DCD? 

 

Har du några farhågor när det gäller DCD?  

 

Kan du beskriva vilka vinster du ser om DCD skulle införas efter att DCD-projektet är 

avslutat?  

 

Hur upplever du att det är att vårda en patient där DCD varit aktuellt? / Hur tror du att det 

skulle vara att vårda en patient där DCD skulle bli aktuellt?  

 

Har du upplevt några skillnader eller svårigheter gentemot hur det är att vårda en patient där 

DBD varit aktuellt? / Vad tror du att det skulle vara för skillnader eller svårigheter gentemot 

hur det är att vårda en patient där DBD varit aktuellt?  

 

Upplever du något tvivel inför dödförklaringen? 

 

Hur upplever du att anhöriga tar ställning till DCD? Är det någon skillnad mellan DBD och 

DCD? / Hur tror du att anhöriga skulle ställa sig till DCD?  

 

Är det något ytterligare som du vill berätta om, som jag inte har tänkt på att fråga om? 


