
 

 
	  

	   Magisteruppsats 
	  
	  

Intensivvårdssjuksköterskans 
upplevelser gällande sin 

kompetens kring 
donationsvården 

- En kvalitativ intervjustudie 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Författare: Annie Ramsing och Jennie Eriksson 
          Handledare: Gunilla Lindqvist 
          Examinator: Marcus Granmo 
          Termin: VT17 
            Ämne: Vårdvetenskap, självständigt arbete inom intensivvård
          Nivå: Avancerad 
          Kurskod: 4VÅ50E 



 

Abstrakt 
 
Bakgrund: Organdonation och transplantation har gjort det möjligt att både rädda liv och 
även förbättra livskvaliteten för ett stort antal personer. Problematiken som idag råder är att 
det finns ett stort glapp mellan behovet av organ och tillgången till organgivare. 
Intensivvårdssjuksköterskan har ett ansvar att se till att potentiella donatorer fångas upp och 
uppmärksammas på intensiven. Att vårda en potentiell donator samt bemöta anhöriga är en 
utmaning och kräver både kunskap och erfarenhet för intensivvårdssjuksköterskan. 
Syfte: Att belysa hur intensivvårdssjuksköterskan upplever sin kompetens gällande vårdandet 
av en donator och bemötandet av anhöriga under donationsprocessen på en 
intensivvårdsavdelning. 
Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer 
med tio intensivvårdssjuksköterskor. Data analyserades med hjälp av en kvalitativ latent 
innehållsanalys. 
Resultat: Det ansågs viktigt att intensivvårdssjuksköterskan bemötte både donatorn och 
anhöriga på ett professionellt sätt, dels bemöta donatorn med värdighet och respekt samt att 
vara lyhörd och visa empati gentemot anhöriga. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde 
svårigheter när donatorns önskan inte var känd, att vården var tidskrävande, få anhöriga att 
förstå att deras närmaste avlidit, samt att några intensivvårdssjuksköterskor tog upp punkter 
som kunde förbättras för att öka antalet donationer. Samtliga intensivvårdssjuksköterskor 
upplevde att de hade tillräckligt med kunskap för att vårda en donator men att uppdatering 
och utbildning behövs alltid. Debriefing eller samtal var något annat som togs upp vilket de 
flesta upplevde som viktigt för att inte ta med arbetet hem. 
Slutsats: I studien identifierades brister inom donationsvården och att mer utbildning och 
riktlinjer kan medföra att dessa skulle kunna minskas. Studien har också bidragit till ökad 
förståelse och kunskap kring donationsprocessen inom intensivvården. Detta är något som 
författarna tros kunna ha nytta av i sitt framtida yrke som intensivvårdssjuksköterskor, men 
också att resultatet i studien kan vara till nytta för andra intensivvårdsavdelningar i Sverige.  
 
Nyckelord: Donator, organdonation, kompetens, anhöriga, intensivvårdssjuksköterskans 
roll, intensivvård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
Background: Organ donation and transplantation has made it possible to both save lives and 
also improve the quality of life for a large number of people. In recent years there has been a 
large gap between the need for organs and the availability of organ donors. Intensive care 
nurses have a responsibility to ensure that potential donors are identified and highlighted in 
the intensive care unit. Caring for a potential donor and meet relatives is a challenge and 
requires both knowledge and experience of intensive care nurses. 
Aim: To show how intensive care nurses perceive their expertise regarding the care of a 
donor and the hospitality of relatives during the donation process in the intensive care unit. 
Method: The study was conducted with a qualitative approach through semi-structured 
interviews with ten intensive care nurses. Data were analyzed using a qualitative latent 
content analysis. 
Results: It was important that the intensive care nurses responded to both the donor and 
family members in a professional manner, but also responding to donors with dignity and 
respect and to be sensitive and show empathy towards their families. They experienced 
difficulties when the donor's wishes are not known, the treatment was time-consuming, 
getting families to understand their loved one has died. Some intensive care nurses brought up 
a point of view which could increase the numbers of donations. All intensive care nurses felt 
that they had enough knowledge to take care of a donor but being up to date and training is 
always needed. Debriefing or conversation was also something else that was raised which 
most felt was important not to bring work home. 
Conclusion: The study identified deficiencies in the donation care but with more training and 
guidelines this could be improved. The study has also contributed to greater understanding 
and knowledge surrounding the donation process in intensive care unit. This is which the 
authors believed to be useful in their future profession as intensive care nurses, but also the 
results of the study can be useful to other intensive care unit in Sweden. 
 
Keywords: Donor, organ donation, skills, relatives, intensive care nurses role, intensive 
care unit. 
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1 Inledning 
 
Ämnet organdonation valdes utifrån ett personligt intresse och som framtida 
intensivvårdssjuksköterskor innebär det flera olika utmaningar i form av etiska frågor, synen 
på den mänskliga kroppen samt liv och död. Intensivvårdssjuksköterskan gör allt för att den 
sjuke patienten ska få den bästa vården, men trots den avancerade sjukvården som utförs på 
en intensivvårdsavdelning överlever tyvärr inte alla. Några som inte går att rädda är de 
patienter som drabbas av total hjärninfarkt. Dessa patienter kan dock bli aktuella som 
organdonatorer och därigenom hjälpa andra svårt sjuka patienter. Bristen på organ är idag stor 
och många patienter avlider i väntan på ett nytt organ. På en intensivvårdsavdelning uppstår 
flera svåra möten med människor i utsatta och ibland traumatiska situationer. Att kunna ge 
avancerad vård till donatorn och samtidigt vara ett stöd till anhöriga gällande processen kring 
organdonation ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskan. Med största sannolikhet 
kommer studiens författare att möta patienter som kan bli aktuella för organdonation i vårt 
framtida yrke som intensivvårdssjuksköterskor. För att få en större klarhet i hur 
intensivvårdssjuksköterskorna upplever processen kring organ- och vävnadsdonation krävs 
mer forskning. 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Organdonation 
Organdonation innebär själva givandet, där en avliden eller en levande människa donerar sina 
organ eller vävnader (Lag 1995:831). Genom mer kunskap och bättre teknik har resultaten av 
behandlingsmetoden avsevärt förbättrats (SOU 2015:84). Organdonation och transplantation 
har gjort det möjligt att både rädda liv och även förbättra livskvaliteten för ett stort antal 
personer. Under senaste åren har det emellertid uppstått ett stort glapp mellan behovet av 
organ och tillgången till organgivare. Därför har fokus runt om i världen varit att försöka 
minska bristen på organ (Orøy, Strømskag & Gjengedal, 2015). Enligt Mer Organdonation 
(2015) utförs cirka 150 organdonationer i Sverige varje år men det är långt fler (cirka 750 
personer) som väntar på transplantation av ett eller flera organ. För dessa svårt sjuka finns 
ingen annan utväg än transplantation för att överleva. Cirka 50 stycken av de som står på 
väntelistan dör varje år innan de hinner få ett nytt organ. För att en transplantation ska kunna 
bli möjlig måste det finnas personer som vill donera organ och vävnader. Levande 
organgivare kan donera en njure eller en del av levern och avlidna organgivare kan donera 
lever, njurar, hjärta, lungor, bukspottkörtel och tunntarm. Vävnader som kan transplanteras är 
framförallt hornhinnor och hjärtklaffar men även hörselben, hud- och benvävnader (ibid.). 
Enligt Socialstyrelsen (2015) startar donationsprocessen då en patient identifieras som en 
potentiell donator. Patienten måste vårdas på en intensivvårdsavdelning och avlida i respirator 
för att kunna bli en potentiell organdonator. Åldern hos personen som avlider är inte centralt 
för om personen kan bli aktuell som organdonator eller inte, utan det väsentliga är om 
organen är välfungerande (ibid.). Om en person som hamnat på en intensivvårdsavdelning 
bekräftas hjärndöd och har givit samtycke till organdonation kan beslut om donation fattas om 
personen är medicinskt lämplig. Uttagsoperationen av organ ska göras med respekt och 
värdighet för donatorn och anhöriga, och kroppen ska om möjligheten finns återställas till 
ursprungligt utseende i den utsträckning det går (SOSFS 2009:30). 
 
2.2 Organdonation nationellt och internationellt 
1964 genomfördes den första organtransplantationen i Sverige, då den första patienten fick en 
ny njure. Den första njurtransplantationen i världen gjordes i USA 1954. Sedan dess har 
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utvecklingen av transplantation som behandlingsform gått avsevärt framåt. Ett globalt 
problem inom donation är dock att behovet av organ är större än efterfrågan och alla länder 
måste ta hand om det egna behovet som finns. Sverige har cirka 15 donatorer per miljon 
invånare varje år, medan Spanien har betydligt fler med runt 35 donatorer per miljon 
invånare, vilket är flest i Europa. Ledande i norden är Norge med cirka 23 donatorer per 
miljon invånare. Orsaken till att det skiljer så mycket mellan länderna beror bland annat på 
lagstiftningen, inställning till organdonation och frågor kring organisationen (SOU 2015:84). 
 
2.3 Hjärndödsdiagnostik 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av en persons 
död finns noggranna anvisningar om hur hjärndödsdiagnostiken skall genomföras. Enligt 
Svensk lag används ordet total hjärninfarkt, vilket innebär att en person är död när samtliga 
funktioner i hjärnan har upphört på grund av att blodcirkulationen till hjärnan helt har slutat 
att fungera (SFS 1987:269). I samband med döden stannar oftast hjärtat först, vilket leder till 
att hjärnan slutar att fungera på bara några minuter på grund av upphörd blodcirkulation. 
Total hjärninfarkt ställs säkert genom att erfarna läkare gör två separata kliniska neurologiska 
undersökningar. Dessa två undersökningar ska ske med minst två timmars mellanrum. När 
hjärnans blodcirkulation har upphört dör också alla hjärnceller och patienten dödförklaras av 
en läkare. Vid sänkt kroppstemperatur, förgiftningar, överdos eller andra tillstånd som 
förhindrar att neurologiska undersökningar kan utföras, görs istället en fyrkärlsangiografi av 
hjärnan för att säkerställa att en person är hjärndöd. En patient som har dödförklarats och 
blivit en potentiell organdonator får inte vårdas i mer än 24 timmar i väntan på 
uttagsoperationen om inte speciella skäl finns för det (Livsviktigt, 2015; SOSFS 2005:10). 
 
2.4 DCD – Donation after Cardiac eller Circulatory Death 
Idag pågår en utredning i Sverige huruvida patienter som avlider i cirkulationsstillestånd ska 
kunna donera, donation after cardiac eller circulatory death (DCD). Cirkulationsstillestånd 
medför att hjärnan drabbas av syrebrist och därmed slutar att fungera och patienten avlider. 
Den patientgrupp som skulle kunna bli aktuell i Sverige är patienter som vårdas på intensiven 
i respirator där fortsatt respiratorvård anses vara meningslöst och därför enligt gällande praxis 
ska avslutas. Det finns länder där även personer som avlider i oväntat hjärtstopp kan bli 
aktuella som organdonatorer (SOU 2015:84). För att kunna bli potentiella givare vid plötsligt 
cirkulationsstillestånd får inte hjärtstilleståndet ha varat mer än 30 minuter (Ottosson, 2001). 
När patienten är dödförklarad påbörjas hjärtmassage och konstgjord andning igen. Eftersom 
organen är känsliga för syrebrist kan det innebära att dessa åtgärder måste startas redan innan 
anhöriga har meddelats att patienten har avlidit. På kort tid får anhöriga ett dödsbesked och 
måste även ta ställning till donationsfrågan (personlig kommunikation, 
transplantationskoordinator, 13 februari 2017). Om personen som avlidit var positiv till 
donation eller om anhöriga inte har några invändningar, kyls patienten ner med hjälp av att 
kylvätska injiceras i blodbanan för att organen ska bevaras (SOU 2015:84). För att vara 
fullständigt säker på att döden inträffar finns det vid cirkulationsstillestånd en ”no touch 
period”. Det är den tiden det tar för personen att bli hjärndöd. Under denna period får ingen 
vidröra kroppen, detta görs för att säkerställa att hjärtat inte startar spontant igen. ”No touch 
perioden” varierar från olika länder men är mellan 2-20 minuter. Antalet organ som kan 
doneras vid cirkulationsstillestånd är färre än vid primär hjärnskada eftersom att syrebristen 
som uppstår när cirkulationen avstannar gör att en del organ tar skada och därmed inte kan 
doneras (SOU 2015:84). Det organ som klarar ischemi-tiden bäst är njurarna. De som har fått 
njurar från en donator med cirkulationsstillestånd har haft lika goda resultat som de som har 
fått njurar från en donator med primär hjärnskada. Andra organ som kan transplanteras vid 
cirkulationsstillestånd är lever och lungor (SOU 2015:84). 
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2.5 Samtycke från donatorn och/eller anhöriga 
Varje enskild människa har själv rätt att bestämma om de vill donera sina organ och/eller 
vävnader. Om den avlidne själv tagit ställning till organdonation gäller dennes beslut. Har 
däremot inte den avlidne skrivit eller meddelat något om sin vilja har den avlidnes anhöriga 
möjlighet att bestämma. För att ta ställning till organdonation kan ett donationskort fyllas i, 
registrering i donationsregistret kan göras, det gäller även om den avlidne har uttryckt sin 
vilja muntligt om donation. Om ett barn under 18 år avlider, är det vårdnadshavare eller god 
man som har ansvaret att besluta om samtycke till organdonation eller inte. Sökning i 
donationsregistret får enbart ske efter att döden bekräftats, vilket enbart behörig person som 
till exempel transplantationskoordinator får göra (SOSFS 1995:831). De Groot et al. (2014) 
menar att många anhöriga till personer som bekräftats hjärndöda ångrar beslutet om de nekat 
till organdonation. En bidragande orsak till att anhöriga var positiva till organdonation var 
tydlig och bra information kring donationsprocessen, samt att betänketid gavs innan beslutet 
om donation var tvunget att tas (ibid.). 
 
2.6 Etiska svårigheter 
Eftersom att efterfrågan på organ är större än tillgången förs det diskussioner hur glappet 
mellan dessa två ska minskas. I denna diskussion finns det dock många etiska svårigheter att 
ta ställning till. Självbestämmande är idag en grundläggande etisk princip för 
donationsvården. Det som försvårar donationsarbetet är att sjukvårdspersonalen idag inte har 
rätt att ta reda på patientens inställning till organdonation i de situationer där fortsatt vård inte 
ser ut att kunna gynna patienten själv, utan endast när patienten har avlidit. Om 
vårdpersonalen hade fått tillgång till patientens vilja vid tillfällen när vården inte ser ut att 
vara till nytta för dem själva hade den medicinska vården kunnat fortsätta hos de patienter 
som var positiva till organdonation. Vården skulle då alltså inte gynna patienten själv men 
den skulle öppna för en möjlig organdonation som i sin tur skulle kunna rädda flera andra 
personer. Hos patienter med negativ inställning till organdonation hade däremot vården 
kunnat avslutas. Genom känd vilja skulle vårdpersonalen också med säkerhet tillgodose 
patientens önskemål. Problematiken med att sjukvårdspersonalen ska få ta del av patientens 
vilja i donationsfrågan innan sin död är att allmänheten ska tappa förtroendet för 
donationsvården, och därmed minska antalet ja-sägare. Rädslan som finns är att 
vårdpersonalen ska fokusera för mycket på organdonation hos de patienter som är ja-sägare 
och att de därför skulle avstå från potentiella livräddande behandlingar och för tidigt övergå 
till ett organdonationsförfarande. För att patienter och anhöriga ska kunna känna sig trygga 
måste det därför finnas ett fullständigt transpens av regelverk kring organisationen. Detta så 
att inte några tvivel ska finnas om utifrån vilka intressen verksamheten bedrivs. Det finns 
dock undersökningar som är gjorda hos allmänheten som visar att 79 % är positiva till att 
vårdpersonalen ska få ta reda på patientens vilja vid sådana tillfällen (SOU 2015:84). 
 
Tidigt i vårdsituationen finns ofta en osäkerhet kring hur stor hjärnskada patienten har, hur 
den kommer utveckla sig och vilket behov av stabiliserande åtgärder som finns. Det kan då 
vara svårt att fatta beslut om var vårdnivån ska hamna (SOU 2015:84). Intensivvård med 
respiratorbehandling hos svårt hjärnskadade patienter är dock i de flesta fall motiverat då det 
inte går att utesluta att denna vård skulle kunna vara till nytta för patienten själv, då 
prognosen är allmänt känd att vara osäker. Om patienten inte skulle klara sig finns det i de fall 
patienten har lagts i respirator möjlighet till donation, vilket skulle innebära att många andra 
människor skulle kunna räddas. Risken med dessa åtgärder är dock att patienten ska hamna i 
ett permanent vegetativt tillstånd på grund av delvis bibehållen hjärnstamsfunktion, detta är 
dock sällsynt. Skulle det trots allt uppstå finns bestämmelser som säger att det är tillåtet att 
avstå antibiotikabehandling vid infektioner och även avbryta vätske- och näringsbehandling 
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som inte gynnar patienten. Om patienten tas till intensiven och läggs i respirator måste 
noggrann information om den allvarliga prognosen ges till anhöriga. Dessa har rätt att 
motsäga sig organdonation men de har inte rätt att förhindra respiratorvård (Ottosson, 2001). 
Plats- och resursbrist på intensiven är ett annat problem när det gäller organdonation, hur ska 
patienter med dåliga prognoser och dålig utsikt till förbättring prioriteras i förhållande till 
patienter som med hjälp av intensivvård har goda förutsättningar att tillfriskna och återgå till 
sitt vanliga liv? Detta är en prioriteringsfråga som är mycket svår att besvara (Ottosson, 
2001). 
 
2.7 Anhörigas upplevelser 
Enligt Meyer, Bjørk och Eide (2012) beskrivs att detaljerade förklaringar och ständig 
information om donatorn bidrog till att anhöriga lättare kunde acceptera den svåra situationen 
de befann sig i, även om begreppet hjärndöd var svårt att förstå. Hur informationen om 
organdonation gavs från läkare och sjuksköterskor påverkade också anhörigas förståelse. 
Anhöriga tyckte att det var viktigt att intensivvårdspersonalen skapade en känsla av trygghet 
för att de skulle känna tillit till personalen. Intensivvårdssjuksköterskorna strävade efter att 
göra det yttersta för att skapa en bra och respektfull miljö då patienten avlidit och samtidigt 
vara ett stöd till anhöriga. Att lyssna på anhörigas önskemål och vilja var också en central del 
för personalen (ibid.). Enligt Long, Sque och Payne (2006) var det många anhöriga som hade 
svårt att förstå att patienten var hjärndöd även efter att de neurologiska undersökningarna var 
gjorda, dels på grund av all upptrappning av behandling som sker men också att patienten såg 
levande och välmående ut (ibid.). 
 
2.8 Vårdpersonalens ansvar 
Vårdgivare inom hälso- och sjukvården i Sverige har en skyldighet att främja organ- och 
vävnadsdonationer, genom att organisera verksamheten så att så många organdonatorer som 
möjligt identifieras. Verksamhetschefen ska fastställa vilken kompetens och erfarenhet som 
behövs för att kunna genomföra arbetsuppgifterna som krävs inom organdonation och se till 
att det finns donationsansvarig läkare och sjuksköterska på den enhet där organdonation utförs 
(SOSFS 2009:30). Donationsansvarig läkare och sjuksköterska är nyckelpersoner i 
donationsprocessen och har det övergripande ansvaret för att främja kvalitetssäkringen i 
verksamheten. De måste ständigt hålla sig uppdaterade inom donationsområdet, detta genom 
att vara kliniskt verksamma och delta i utbildningar eller annan kompetensutveckling inom 
området. Det är även deras ansvar att uppdatera övrig personal i de senaste rönen angående 
hur vårdandet av en donator sker på bästa sätt. För rollen som donationsansvarig läkare och 
sjuksköterska behövs specialistkompetens inom anestesi eller intensivvård, även annan 
specialistkompetens kan dock vara möjlig. Det krävs fördjupad kompetens inom omvårdnad i 
samband med donationsprocessen, fördjupad kunskap inom medicinsk vård av donator, 
kunskap om diagnostik av total hjärninfarkt, samt fördjupad kunskap inom organ- och 
vävnadsdonation. Det är också viktigt att ha förmågan och drivkraften att kunna utveckla och 
förbättra donationsverksamheten. EDHEP-utbildningen (European Donor Hospital Education 
Programme) som är en utbildning i samtalsmetodik för att kunna stödja anhöriga, är också 
något som donationsansvariga ska ha fullföljt (Socialstyrelsen, 2014). Denna utbildning är 
inte bara till för dem som är donationsansvariga på avdelningen, utan har utarbetats till alla 
läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningarna. I denna utbildning får personalen 
träna på bemötandet och omhändertagandet av sörjande anhöriga i samband med organ- och 
vävnadsdonation (EDHEP, 2015). När organ- och vävnadsdonation kan bli aktuellt ska 
ansvarig läkare och/eller intensivvårdssjuksköterska ta kontakt med koordinatorn på 
transplantationsenheten. Koordinatorn är den sammankopplade länken mellan 
donationssjukhusen och transplantationsklinikerna som ansvarar för rådgivning och stöd i 
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donationsprocessen. De kontrollerar så att det finns uppgifter om den avlidne i 
donationsregistret och går igenom väntelistan för att hitta potentiella mottagare till organen. 
Koordinatorerna är också med vid uttagsoperationerna där uppgiften är att hålla ordning på 
vilka organ som plockas ut, så att organen skickas iväg och hamnar på rätt ställe. En kort tid 
efter att transplantationen har skett ringer ansvarig koordinator till berörd personal på 
donationssjukhuset och berättar om det preliminära resultatet av transplantationen (Södra 
sjukvårdsregionen, 2011; SOSFS 2012:14). 
 
2.9 Intensivvårdssjuksköterskans yrkesroll 
Enligt Flodén, Berg och Forsberg (2011) upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att 
omvårdnaden av donatorer var mer krävande än för andra intensivvårdspatienter, dels för att 
det bidrog till en ökad arbetsbelastning men också för att det var en psykisk ansträngning. 
Samtidigt tyckte intensivvårdssjuksköterskorna att det var intressant och meningsfullt att 
vårda en donator, trots att det var mer tidskrävande (ibid.). Enligt Orøy et al. (2015) hade 
intensivvårdssjuksköterskorna en betydande roll både för att upptäcka potentiella 
organdonatorer, vårda organdonatorn samt stötta anhöriga. Många av sjuksköterskorna tyckte 
att hela vårdprocessen var stressande och ibland betungande (ibid.). Meyer, Bjørk och Eide 
(2012) menar att vårdandet av en hjärndöd person är en stor utmaning för sjuksköterskorna i 
samband organdonation. De upplevde att det var svårt att förklara för anhöriga att patienten 
var hjärndöd. Mycket berodde på otillräcklig utbildning och bristande erfarenhet av 
organdonation. Vårdpersonal med mer utbildning och erfarenhet var säkrare när frågan om 
organdonation kom upp. Personligt engagemang om organdonation bidrog också till en mer 
positiv inställning inom ämnet (ibid.). Flodén et al. (2011a) menar att sjuksköterskorna 
upplevde att det var viktigt att föra patientens talan och vilja angående organdonation. Det var 
viktigt att den avlidnes vilja respekterades även om svaret var nej till donation. Att vara ett 
stöd till anhöriga som oftast hamnat i en svår kris var en annan viktig uppgift för 
intensivvårdssjuksköterskorna (ibid.). Enligt Pearson, Robertson-Malt, Walsh och Fitzgerald 
(2001) är det viktigt att respektera och främja anhörigas psykiska och fysiska behov, samt att 
stödja anhöriga i den svåra situation de hamnat i. Intensivvårdssjuksköterskan har som uppgift 
att hos den avlidne tillgodose omvårdnadsbehoven och det medicinska behovet för att 
upprätthålla organen i gott skick och samtidigt vara ett stöd till anhöriga. 
Intensivvårdssjuksköterskor hade även svårt ibland att förstå att personen var hjärndöd då 
ständig behandling gavs och donatorn upplevdes därför levande på många sätt (ibid.). 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att etiskt svåra situationer och psykiska känslor som en 
sjuksköterska får vara med om måste belysas och bearbetas för att kunna gå vidare och bidra 
till ett bättre vårdande. Vårdpersonalen kan även ha svårt att hantera sina egna känslor i 
samband med vårdandet och det kan då uppstå tankar och funderingar kring sin egen existens 
(ibid.). 
 
2.10 Teoretisk referensram 
Vår studie utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt där intensivvårdssjuksköterskan står i 
centrum. I den teoretiska referensramen valdes livsvärdsteorin. För att beskriva och tydliggöra 
intensivvårdssjuksköterskans roll under donationsprocessen har författarna valt att utgå från 
begreppen vårdrelation, värdighet och integritet. En vårdande relation till anhöriga och att 
behandla både dem och donatorn med värdighet ses som en viktig del i donationsprocessen på 
intensiven. Viktigt är också att vården bygger på respekt för patientens integritet (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 
2.10.1 Livsvärldsteorin 
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Livsvärlden innebär det sätt som vi förstår oss själva på och hur vi erfar världen. Varje 
persons livsvärld är personlig och därmed unik samtidigt som den delas med andra. 
Livsvärlden påverkas av tid och rum och kan inte särskiljas från individen. När en person 
hamnar i en kris kommer hen utanför sitt vanliga sammanhang, personen hamnar då i obalans 
vilket medför att livsvärlden påverkas. För att kunna bemöta och ta hand om anhöriga är det 
viktigt att försöka sätta sig in i deras livsvärld. Sjuksköterskan måste förstå att varje 
människas livsvärld är unik. Om vi har tillgång till personens livsvärld kan vi få en djupare 
förståelse för deras reaktioner och därmed också ge en bättre omsorg.  
 
2.10.2 Vårdrelation 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) karakteriseras vårdrelationen av ett professionellt 
engagemang där sjuksköterskan fokuserar på patienten och vilka behov hen har, den som 
vårdar räknar inte automatiskt med att få något tillbaka. Det är sjuksköterskans ansvar att 
bjuda in till ett vårdande möte och i kraft av sin kunskap, kompetens och ställning se till att 
mötet blir vårdande. Vårdrelationen kan dock aldrig vara enkelriktad, utan båda parter måste 
vara aktiva för att det ska bli en bra relation. En bra vårdrelation bygger på att kunna visa 
öppenhet och följsamhet inför den individuella livsvärlden, alltså att möta varje person så 
förutsättningslöst som möjligt. För att sjuksköterskan ska kunna göra detta måste hen använda 
alla sina sinnen för att försöka se, lyssna, tänka, känna och förstå. Genom att även vara 
uppmärksam på vad anhöriga har att säga får sjuksköterskan ta del av deras upplevelser av 
situationen och utefter detta ge den omsorg som behövs för att stödja och stärka individens 
egna resurser. I vårdrelationen är samtalet en viktig komponent, det är en grundläggande del 
av den mellanmänskliga samvaron. Med hjälp av kommunikation kan sjuksköterskan ge tröst 
och skapa ett förtroende. Liksom vårdrelationen i sig är det sjuksköterskan som ansvarar för 
det vårdande samtalet även om båda parter måste bidra till samtalets utveckling. När samtalet 
handlar om svåra ämnen måste sjuksköterskan ha tid så att den anhörige kan känna att fokus 
läggs på dem. Brist på tid kan leda till att samtalet istället blir ogynnsamt och bidrar till ett 
lidande för personen. Ett bra vårdande samtal ger tillgång till den andre personens livsvärld 
och kan därmed ge en ökad förståelse för hur personen känner. Genom denna information kan 
sjuksköterskan ge en bättre omsorg (ibid.). 
 
2.10.3 Värdighet 
Enligt Edlund (2012) kan mänsklig värdighet definieras som tillståndet att vara värdig, aktad 
och värdesatt. Mänsklig värdighet kan därför sägas ha att göra med hur vi ser på oss själva 
men också hur andra behandlar oss. Värdighet som etiskt ideal innebär att visa vördnad och 
handla på ett respektfullt sett gentemot en annan människa. Begreppet värdighet är indelat i 
tre dimensioner. Absolut värdighet, relativ värdighet och yttre värdighet. Med absolut 
värdighet menas att position är fri från värderingstänkande. Synonymer till detta är 
exempelvis kall, värde och befattning. Absolut värdighet förändras inte över tid utan är alltid 
detsamma. Relativ värdighet innebär att personen har en inre etisk hållning och genom denna 
ges en medvetenhet om värdighet både hos sig själv och andra. Detta kan kopplas ihop med 
synonymer som rang, ställning och stolthet. I vårdandet förankras den etiska hållningen 
genom respekt, lyhördhet och känslighet. Den relativa värdigheten ändrar sig under livets 
gång och hänger samman med den kultur människan lever i. Detta innebär att relativ 
värdighet upplevs i relation till någon eller något. Den yttre värdigheten avspeglar sig i våra 
etiska handlingar. Här används synonymer som pondus, heder och fattning. Värdighet innebär 
ansvar för den andra människan, att bli sedd och att bli lyssnad till. Att inte lyssna till vad en 
annan människa har att säga kan kränka hennes värdighet. Genom att visa respekt och omsorg 
för varandra bekräftar vi varandras värdighet. För anhöriga är det viktigt hur vårdpersonalen 
bemöter och vårdar patienten och det är av stor vikt att det sker på ett värdigt sätt (ibid.). 
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2.10.4 Integritet 
Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens vilja och integritet. I svenska 
ordboken beskrivs integritet som ett tillstånd av helhet, oskaddhet och en sammanfattande 
beteckning för vissa moraliska värdefulla karaktärsegenskaper eller dygder. I 
nationalencyklopedin tydliggörs integritet som helgjutenhet. Detta innebär att målet ska vara 
tydligt och att personen ska handla efter vad hen själv tror är det rätta, stå emot det som andra 
tycker och bli respekterad för sina åsikter. Patientens vilja och önskan ska alltid respekteras 
utifrån hur patienten upplever sin sjukdom och konsekvenserna den ger utifrån hens 
livssituation. En omtvistad fråga är när en människas vilja kommer i konflikt med hur andra 
människor eller samhället tycker. För att skydda en persons integritet i donationsfrågan måste 
personalen veta var patienten står i frågan. Det är därför viktigt att tillkännage sin vilja till 
familj/anhöriga eller registrera sin vilja i donationsregistret. Om familjen har diskuterat var 
alla står i frågan minskar risken att gå emot någons vilja. Det är också ett svårt beslut att ta för 
anhöriga om de inte vet ens närmaste ståndpunkt i frågan. Risken finns då att den anhörige 
går emot personens vilja och därmed blir också dennes integritet kränkt (Andersson, 2012). 
 
 
3 Problemformulering 
 
Sedan mitten av 1960-talet har möjligheten för organdonation funnits. Genom forskning har 
prognosen för organdonation förbättrats avsevärt fram tills idag. Detta genom att de 
kirurgiska metoderna har förfinats men även tack vare att medicineringen efter 
transplantationen har förbättrats. Idag betraktas organdonation som en effektiv behandling 
mot många dödliga sjukdomar. Behovet av organ ökar, men det finns tyvärr inte tillräckligt 
med organgivare för alla behövande. För att en person ska kunna bli organgivare måste hen 
vårdas i respirator på intensiven när döden inträffar. Att personer avlider i respirator med total 
hjärninfarkt är ovanligt. Vårdandet av en donator är därför inget som sker regelbundet på en 
intensivvårdsavdelning och ännu mer sällan på mindre sjukhus. I samband med att personen 
bekräftas hjärndöd förändras vårdandet från räddande insatser till att upprätthålla och 
optimera organens funktion till dess att donationen sker. Detta innebär mycket arbete och det 
krävs hög precision och noggrannhet. Organdonation blir oftast aktuell vid plötslig och 
oväntad död, vilket innebär att anhöriga hamnar i en svår kris och därför är mycket sårbara. 
På grund av detta läggs stort fokus på anhöriga under donationsprocessen, eftersom det även 
är viktigt att kunna bemöta och tillgodose deras behov. Där har intensivvårdssjuksköterskan 
en nyckelroll då det oftast är hen som är mest involverad i vården av organdonatorn. Att 
kunna möta anhöriga i denna kris och samtidigt vårda donatorn ställer höga krav. Tidigare 
studier visar att intensivvårdssjuksköterskor ofta känner en osäkerhet i denna process, både 
kring bemötandet av anhöriga, hjärndödsdiagnostiken och det övergripande 
omhändertagandet av donatorn. För att kunna ge en god vård med respekt och värdighet och 
ett gott omhändertagande av anhöriga krävs goda kunskaper i alla tre ovanstående kategorier. 
Då det i tidigare forskning visar att det finns en osäkerhet kring donationsprocessen vill 
författarna genom denna studie få en fördjupad kunskap kring hur 
intensivvårdssjuksköterskan ser på sin kompetens kring donationsprocessen på en 
intensivvårdsavdelning och vilka kunskaper som de anser krävs för att kunna göra ett bra 
arbete vid vårdandet av en organdonator och omhändertagandet av anhöriga. Genom detta 
hoppas författarna kunna identifiera eventuella brister och förbättringsmöjligheter inom 
donationsvården.  
 



 8 

4 Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa hur intensivvårdssjuksköterskan upplever sin kompetens 
gällande vårdandet av en donator och bemötandet av anhöriga under donationsprocessen på 
en intensivvårdsavdelning. 
 
5 Metod 
 
5.1 Design 
Studien genomfördes med kvalitativ metod eftersom syftet var att belysa hur 
intensivvårdssjuksköterskan upplevde sin kompetens gällande donationsprocessen på en 
intensivvårdsavdelning. Med en kvalitativ metod studeras personers upplevelser och 
uppfattningar av ett fenomen. Detta innebär att det inte finns någon definitiv sanning utan 
tanken var att författarna ville få en mer djupgående förståelse för hur andra människor 
upplever och erfar ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Att göra en intervjustudie 
ansågs därför relevant. Studien utgick från induktiv ansats, författarna gick alltså från empirin 
till teori. Genom induktiv ansats skedde forskningen så förutsättningslöst som möjligt och 
resultatet beskrevs sedan på ett så korrekt sätt som möjligt (Priebe & Landström, 2012). 
Analysen baserades på semistrukturerade intervjuer och gjordes med hjälp av en kvalitativ 
latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
5.2 Urval 
För att få fram informanter till studien användes ett strategiskt urval. Detta innebar att de som 
valdes ut skulle ha erfarenhet av det som var till avsikt att studeras och därmed kunna ge 
informationsrika beskrivningar (Henricson & Billhult, 2012). Målet med ett strategiskt urval 
var också att få en variation i beskrivningen av fenomenet och författarna strävade därför efter 
att inkludera intensivvårdssjuksköterskor med olika bakgrund, kön och ålder (ibid.). För att 
inkluderas i studien var informanten tvungen att vara intensivvårdssjuksköterska och vid 
minst ett tillfälle eller fler ha vårdat en donator. Om sjuksköterskan saknade examen inom 
intensivvård och/eller aldrig hade vårdat en donator exkluderas hen från studien. Totalt 
intervjuades tio informanter, alla var kvinnor i åldrarna 41-63 år (medelvärde: 53,6 år). Antal 
år som intensivvårdssjuksköterska varierade från 4,5 år till 39 år (medelvärde: 24 år) och antal 
donatorer som informanterna hade vårdat varierade från 1-10 stycken (medelvärde: 3,5). 
 
5.3 Datainsamling 
Studien genomfördes på två intensivvårdsavdelningar vid olika sjukhus i södra Sverige. För 
att genomföra studien togs kontakt med verksamhetschefen för att informera om studien (se 
bilaga 1). När författarna hade fått godkännande från verksamhetschefen togs vidare kontakt 
med avdelningschefen som även fick informationen (se bilaga 2). Författarna tog hjälp av 
avdelningschefen när det kom till att tillfråga lämpliga informanter utifrån studiens syfte. 
Anledningen till detta var att avdelningschefen kände till personalen och därigenom kunde 
hjälpa författarna att välja ut lämpliga informanter med olika kön, åldrar och bakgrund som i 
sin tur skulle bidra till variation i informanternas berättelse (Henricson & Billhult, 2012). De 
informanter som tillfrågades av avdelningschefen och som tackade ja till att delta i studien 
fick informationsbrev om studiens syfte (se bilaga 3). Innan intervjustudien genomfördes fick 
informanterna fylla i en blankett där de medgav samtycke till att delta i studien (se bilaga 4). 
Insamlingen av data genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Danielson, 
2012). För att få stöd under intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 5). Genom att 
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frågor hade konstruerats utefter studiens syfte hjälpte det författarna och informanterna att 
hålla sig till det som författarna hade till avsikt att studera. Intervjuerna började med att 
bakgrundsfrågor ställdes om ålder, antal år som intensivvårdssjuksköterska och antal gånger 
de hade vårdat en donator. Resterande frågor behövde inte ställas i en speciell ordningsföljd 
utan författarna anpassade dem till hur intervjun fortlöpte (ibid.). En pilotintervju 
genomfördes med en intensivvårdssjuksköterska på ett av sjukhusen. Detta för att testa 
utrustningen, se att tidsramen för intervjun stämde, men även för att se att tänkta frågor var 
adekvata och genererade data som svarade mot studiens syfte (Danielson, 2012). 
Pilotintervjun transkriberades och skickades till författarnas handledare som gav feedback till 
författarna inför nästkommande intervjuer, exempelvis att ställa mer följdfrågor för att få ett 
större djup i intervjuerna. Författarna tog till sig den konstruktiva kritiken och vissa 
justeringar gjordes inför de resterande intervjuerna. Eftersom att pilotintervjun ändå 
genererade svar som gav svar på studiens syfte valde författarna att inkludera den i 
datainsamlingen. 
 
Intervjuer ägde rum i ostörd miljö i ett avskilt rum på den intensivvårdsavdelningen där 
informanterna arbetade (Danielson, 2012). Författarna genomförde samtliga intervjuer 
tillsammans för att kunna stötta varandra. Positiva effekter med att vara två stycken som 
intervjuar är att en kan observera och komma på följdfrågor. En nackdel kan dock enligt 
Kvale och Brinkman (2014) vara att det finns risk för att informanten ska känna ett underläge 
när det är två som intervjuar. För att informanten skulle känna sig trygg startade varje möte 
med ett inledande samtal. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter och spelades in på två 
olika mobiltelefoner och en kamera. Att författarna valde att även ha en kamera med var för 
att med all säkerhet veta att hela intervjun spelades in, inspelningen på mobilerna avbröts 
nämligen om någon av författarna fick ett telefonsamtal. Kameran användes endast till 
ljudinspelning, ingen av informanterna filmades. Innan intervjuerna startade gav författarna 
en kort presentation av sig själva. Författarna gick även igenom studiens syfte och gav 
information om hur intervjun skulle gå till. Efter detta fick informanterna möjlighet att ställa 
frågor om de hade några funderingar kring studien eller metoden. Författarna gick också 
igenom samtyckesblanketten och fick därefter en underskrift innan intervjun startade 
(Danielson, 2012). Under intervjun försökte författarna se till att intervjun blev så bra som 
möjligt genom att ha ett bra samspel med informanten. Frågorna ställdes med följdfrågor 
eftersom att detta genererade mer utförliga beskrivningar av ämnet. Författarna var i enlighet 
med vad Danielson, (2012) säger aktiva lyssnare under intervjun och uppmärksammade 
tonfall, tystnader, skratt o.s.v. och var även uppmärksamma på kroppsspråk. Samtliga 
intervjuer avslutades genom att fråga om informanten hade något ytterligare att tillägga, vilket 
ofta gav en sammanfattning av deras erfarenheter. Intervjuerna transkriberas ordagrant i direkt 
anslutning till att de var genomförda, även skratt och pauser togs med. 
 
5.4 Dataanalys 
Alla intervjuer avidentifierades och varje utskriven intervju fick en kod för att materialet 
skulle kunna behandlas konfidentiellt. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Denna analys inriktar sig på tolkning av texter, tolkningen kan ske på olika 
nivåer. Författarna använde sig utav induktiv ansats som innebar att texterna från de utskrivna 
intervjuerna analyserades så förutsättningslös som möjligt. Eftersom att berättelserna var 
subjektiva var texten tvungen att ses i sitt sammanhang när analysen genomfördes. Detta 
innebar att författarna under analysen även tog hänsyn till observationer som hade gjorts 
under intervjuerna så som exempelvis kroppsspråk, tonfall, tystnade och skratt. Den 
kvalitativa innehållsanalysens mål är att urskilja skillnader och likheter i textmaterialet som 
sedan redovisas i kategorier och teman. I texten som framkom efter transkriptionen fanns ett 
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manifest innehåll och ett latent budskap. I den manifesta delen fann man det uppenbara och i 
den latenta delen sattes fokus på att hitta den underliggande meningen (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Genom de olika delarna som författarna gick igenom under analysfasen 
nåddes även det latenta budskapet. 
 
Båda författarna började med att läsa de transkriberade texterna noga flera gånger för att 
därigenom skaffa sig en helhetsbild av texten (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 
plockade författarna ut de meningsbärande enheterna var för sig. De meningsbärande 
enheterna är meningsbärande delar av texten som svarar på studiens syfte. Författarna 
kondenserade sedan tillsammans de meningsbärande enheterna, vilket innebar att texten 
gjordes kortare och därmed blev mer lätthanterad. Texten försågs därefter med koder. 
Koderna är något som på ett förkortat sätt sammanfattar meningsenheterna. Med hjälp av 
koderna kunde likheter och skillnader hittas, koder med liknande innehåll bildade därefter 
kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Enligt Graneheim och Lundman (2004) 
omfattar kategorierna den manifesta delen av texten. Efter detta utformades ett tema som 
bygger på texten som helhet, kategoriernas innehåll och författarnas egen tolkning av det 
latenta i texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Exempel på analysförfarande (se 
bilaga 6). 
 
5.5 Förförståelse 
Författarna har i enlighet med vad Henricson och Billhult (2012) säger själva reflekterat över 
sina egna livserfarenheter, yrkeserfarenheter och kunskaper om det forskningsområdet som 
valdes till studien. Båda författarna har sedan tidigare erfarenhet av intensivvård då båda har 
arbetat på en intensivvårdsavdelning. En som allmänsjuksköterska i cirka sex månader och 
den andra författaren som undersköterska under två somrar. Innan studien påbörjades läste 
även båda författarna in sig på området som skulle studeras för att få en fördjupad kunskap i 
forskningsfenomenet. En av författarna har vid ett tillfälle varit med när en 
hjärndödsdiagnostik ställts och på så sätt fått en liten inblick i hur vården runt en donator 
fungerar. Författarna diskuterade tillsammans igenom sin förförståelse och kom fram till att 
bilden de hade av donationsvården var att det var intensivvård på hög nivå och att det krävs 
hög precision och noggrannhet av den intensivvårdssjuksköterska som vårdar donatorn för att 
organen ska vara i gott skick till den kommande transplantationen. Förförståelsen går inte att 
bortse ifrån, men författarna har försökt att på ett så objektivt sätt som möjligt ta sig an 
forskningsområdet för att undvika påverkan på datainsamlingen och resultatet. 
 
5.6 Forskningsetiska aspekter 
Författarna utgick från de fyra huvudetiska kraven som Helsingforsdeklarationen (2013) 
beskriver och följde dessa när studien genomfördes. Kraven består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att informationskravet 
skulle uppfyllas fick samtliga informanter både muntlig och skriftlig information om 
projektet. I informationen angavs syftet med studien och även hur undersökningen skulle 
genomföras, samt att deltagandet var frivilligt. I samtyckeskravet erhölls samtycke om 
deltagande till studien från samtliga informanter. Detta innebar att deltagarna själva hade rätt 
att bestämma över sin medverkan och kunde när som helst välja att avbryta den utan 
förklaring. Konfidentialitetskravet innebar att deltagarnas anonymitet garanterades, detta 
genom att allt datamaterial avidentifierades. Även alla citat som användes i resultatdelen 
avidentifierades för att det inte skulle gå att spåra till en specifik person. De transkriberade 
intervjuerna och även samtyckesblanketterna förvarades på ett säkert ställe där obehöriga inte 
kunde få tillgång till det (ibid.). Endast författarna och handledaren till studien hade tillgång 
till datamaterialet. Efter examinationen och godkänd studie förstördes allt analysmaterial i 
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enlighet med vad Danielson (2012) beskriver. Nyttjandekravet innebar att författarna endast 
använde det insamlade materialet till studiens syfte och inte till några andra ändamål 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). Innan studiens start genomgick även författarna en etisk 
egengranskning utifrån mallen som Etikkommittén Sydost (2015) har utformat (bilaga 7). 
Resultatet visade att författarna inte behövde skicka in någon etisk ansökan innan studien 
genomfördes. Författarna valde på inrådan av sin handledare trots detta att ta telefonkontakt 
med Etikkommittén sydost och fick därigenom bekräftat att den etiska egengranskningen var 
tillräcklig. 
 
6 Resultat 
 
Utifrån analysen framkom tre huvudkategorier med tio tillhörande subkategorier. Ur dessa 
kategorier framkom slutligen ett övergripande tema: Att kunna känna sig säker i sin yrkesroll. 
Samtliga huvudkategorier, subkategorier och temat redovisas i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1: Översikt över tema, huvudkategorier och subkategorier. 
Tema Att kunna känna sig säker i sin yrkesroll 

Huvudkategorier Ett professionellt 
vårdande ansvar kring 
donator och anhöriga 

Svårigheter och 
utmaningar som uppstår 
med donationsvården 

Arbetsmiljöns 
betydelse för 
den 
professionella 
utvecklingen 

Subkategorier Erfarenheter av 
hjärndödsdiagnostiken 
 
Vårdandet kring donatorn 
efter döden 
 
Intensivvårds-
sjuksköterskans 
professionella 
förhållningssätt till 
anhöriga 

Balansgången med att 
kunna vara ärlig 
 
Att få anhöriga att förstå 
att patienten är hjärndöd 
 
Den avlidnes okända vilja 
 
Höga krav och brist på tid 
 
Brister och 
förbättringsarbete 

Kompetens 
och utbildning 
 
Debriefing 
och 
återkoppling 

 
 
6.1 Att kunna känna sig säker i sin yrkesroll 
Det som sammanfattar resultatet var att vårdandet av donatorn och omhändertagandet av 
anhöriga underlättades om intensivvårdssjuksköterskan kände sig säker i sin roll. Klara 
riktlinjer och tillräckliga kunskaper ansågs också kunna bidra till att öka antalet donationer. 
Kompetensen är därför av stor vikt när det kommer till organdonation. För att förbättra 
donationsvården bör därför utbildning prioriteras. 
 
6.2 Ett professionellt vårdande ansvar kring donatorn och anhöriga 
Samtliga intensivvårdssjuksköterskor som intervjuades kände att hjärndödsdiagnostiken var 
helt tillförlitlig när genomförandet av diagnostiken gjordes på patienten, men att de hade stor 
respekt för diagnostiken eftersom testerna skulle leda till att en person förklaras död. Det 
ansågs betydande att ha förtroende för hjärndödsdiagnostiken för att kunna klara av vårdandet 
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kring organdonatorn. Intensivvårdssjuksköterskorna hade också ett ansvar för att vårdandet av 
donatorn och bemötandet av anhöriga skulle bli så bra som möjligt. Det var viktigt att 
tillgodose den avlidnes omvårdnadsbehov och ge medicinsk vård för att optimera organen, 
samt vara stöttande i relationen till anhöriga som hamnat i en omtumlande situation. 
 
6.2.1 Erfarenheter av hjärndödsdiagnostiken 
Utifrån intervjuerna framkom att samtliga intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de 
neurologiska testerna som genomförs för att kunna säkerställa en persons hjärndöd var 
tillförlitliga. Det var inte någon som kände oro för att en patient skulle kunna diagnostiseras 
felaktigt med denna metod om det utfördes på rätt sätt. Det fanns dock undantag när det var 
befordrat att utöver de neurologiska testerna utföra en angiografi av hjärnan som vid svårt 
nedkylda patienter, intoxikationer eller svåra trauman där ansiktet var så förstört att 
undersökningarna inte gick att genomföra. Intensivvårdssjuksköterskorna kände dock fullt 
förtroende för läkarna att avgöra när angiografi krävdes. ”Det är ju inget man känner någon 
tveksamhet för, det har jag aldrig känt. Att man skulle ta från någon patient som lever eller 
så.” (Deltagare 9) 
 
Några intensivvårdssjuksköterskor berättade att de hade stor respekt för 
hjärndödsdiagnostiken, eftersom testerna som utfördes skulle leda till att en person 
dödförklaras. För intensivvårdssjuksköterskan var det därför viktigt att diagnostiken utfördes 
av en läkare med lång erfarenhet och som hade varit med och diagnostiserat patienter vid 
tidigare tillfällen, alternativt om diagnostiken utfördes av en mindre erfaren läkare att denna 
då hade stöd från någon med längre erfarenhet. Genom detta kände 
intensivvårdssjuksköterskan en trygghet med att testerna utfördes på ett korrekt sätt och att 
inga misstag skedde som skulle kunna leda till att fel diagnos ställdes.   
 

”Men visst känner man alltid en respekt med denna undersökning, eftersom att denna 
undersökning ändå ska leda till att någon dödförklaras, så det känns alltid speciellt, 
även om jag har varit med många gånger, men jag känner mig inte osäker, men jag 
vill ha en doktor som jag litar på.” (Deltagare 2) 

 
Det poängterades att det för intensivvårdssjuksköterskans egen skull var viktigt att känna sig 
bekväm och ha förtroende för hjärndödsdiagnostiken. Om inte förtroende för diagnostiken 
fanns ansågs det kunna bli betungande och därmed också försvåra arbetet kring vården av 
donatorn. För att undvika en osäkerhet och tvivel kring diagnostiken ansågs det viktigt att 
vara med när denna genomfördes. 
 
 
6.2.2 Vårdandet kring donatorn efter döden 
Flera intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det var viktigt att visa respekt för donatorn. 
Vissa uttryckte att det var centralt att vara professionell i sin yrkesroll och kunna bemöta 
donatorn på ett värdigt sätt. Det var av stor vikt att vara fokuserad och se till att cirkulationen 
och respirationen hölls stabil för att optimera organen. Vid vårdandet av en donator krävdes 
hög precision och noggrannhet eftersom att risken annars fanns att organen kunde bli 
obrukbara, vilket medförde att vissa intensivvårdssjuksköterskor kunde uppleva situationen 
pressande. “Man vill ju inte sabba det. Det gäller att man är på hugget. Man kan bli stressad 
då att nu måste vi verkligen hålla organen bra annars förstör vi.” (Deltagare 6) 
 
Samtliga intensivvårdssjuksköterskor som intervjuades upplevde att det inte var någon större 
skillnad mellan att vårda en donator jämfört med en svårt sjuk intensivvårdspatient. Även om 
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personen har bekräftats hjärndöd krävdes full intensivvård och god omvårdnad av 
intensivvårdssjuksköterskan. En intensivvårdssjuksköterska beskrev det såhär: “Jaa alltså 
egentligen tycker jag kanske inte att det är så stor skillnad att vårda en donator som att vårda 
en svårt sjuk intensivvårdspatient.” (Deltagare 7) 
 
6.2.3 Intensivvårdssjuksköterskans professionella förhållningssätt till anhöriga 
Det upplevdes att det var en stor fördel att vara trygg i sig själv och sin roll som 
intensivvårdssjuksköterska för att kunna bemöta anhöriga på ett professionellt sätt. Det ansågs 
viktigt att inte involvera sina egna känslor i mötet men att ändå kunna visa empati och vara 
lyhörd gentemot anhöriga. Att anhöriga ska bekräftas och behandlas med respekt sågs som en 
betydande del i bemötandet under donationsprocessen. Det ansågs också betydelsefullt att 
göra ett gott intryck i det första mötet för att anhöriga skulle kunna känna en tillit och trygghet 
till intensivvårdssjuksköterskorna. Några poängterade vikten av att ge tydlig och rak 
information till anhöriga, samt att ha en kontinuerlig dialog med läkaren för att minska risken 
för eventuella missförstånd i samband med anhörigas frågor. En av 
intensivvårdssjuksköterskorna ansåg det viktigt att våga stanna kvar i det vårdande mötet. 
”Det är viktigt att vara lyhörd, bekräfta och våga vara där och ställa frågor.… Bemöta dem 
med respekt och bekräftelse.” (Deltagare 10) 
 
Någon av intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det ibland kunde vara meningsfullt med 
beröring. Exempelvis en hand på en axel eller något liknande, men att det var viktigt att veta 
om personen uppskattade beröring eller inte, då vissa anhöriga inte uppskattar beröring i 
chockade och svåra situationer. Det upplevdes också att det var viktigt att tänka på att de 
flesta anhöriga som hamnat i denna komplexa situation redan var i chock. Dels för att deras 
närmaste blivit sjuk och avlidit, men också för att anhöriga eventuellt behövde ta ställning till 
organdonation om inte deras närmaste själv tagit beslutet. 
 
6.3 Svårigheter och utmaningar som uppstår med donationsvården 
Under intervjuerna framkom det att det fanns fem omständigheter som upplevdes svåra 
och/eller utmanande i samband med vårdandet av en donator. Tiden innan samtalet med 
anhöriga hade ägt rum upplevdes för en del som obekväm då de kände att de inte alltid kunde 
vara helt ärliga mot anhöriga med den vården som gavs. Att kunna förklara för anhöriga att 
deras närmaste inte längre var vid livet ansågs svårt och utmanande då donatorn såg levande 
ut. För att tydliggöra för anhöriga ansågs det därför viktigt att som intensivvårdssjuksköterska 
skilja på bemötandet av en levande respektive avliden patient. En annan svårighet som togs 
upp var när intensivvårdssjuksköterskan inte visste var den potentiella donatorn stod i 
donationsfrågan, eftersom att det ansågs viktigt att uppfylla personens vilja. Flera 
intensivvårdssjuksköterskor berättade att vården kring donatorn var tidskrävande och att det 
vid vissa tillfällen hade upplevts svårt att hinna med. Detta gällde främst de tillfällen när de 
hade varit tvungna att även vårda andra patienter samtidigt. Majoriteten av 
intensivvårdssjuksköterskorna tog också upp punkter som kunde förbättras för att öka antalet 
donationer på deras sjukhus och samtliga som intervjuades upplevde att det var en stor fördel 
att vara trygg i sig själv och sin roll som intensivvårdssjuksköterska för att kunna bemöta 
anhöriga på ett professionellt sätt. 
 
6.3.1 Balansgången med att kunna vara ärlig 
För att en person skulle kunna bli donator krävdes en viss vårdnivå redan innan det var 
bestämt, annars kunde donation inte bli möjligt. Det förbereddes med provtagning, venösa 
infarter och även vissa läkemedel drogs upp för att det snabbt skulle finnas tillgängligt när 
patienten försämrades.  Just den tiden innan det bestämdes att personen skulle bli en donator 
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upplevdes av en del intensivvårdssjuksköterskor som en svår och obekväm tid. Det upplevdes 
betungande att inte kunna vara helt ärlig gentemot anhöriga, att inte kunna delge och förklara 
alla åtgärder som gjordes, eftersom att anhöriga vid den tidpunkten inte var informerade eller 
tillfrågade om möjlig donation. ”Att man förbereder och så och tar de där proverna och så 
utan att de vet om det alltså, det kan jag tycka är jobbigt.” (Deltagare 10) 
 
6.3.2 Att få anhöriga att förstå att patienten är hjärndöd 
Något annat som en del av intensivvårdssjuksköterskorna upplevde som en svårighet i 
donationsprocessen var att det kunde vara svårt att förklara för anhöriga att deras närmaste 
inte levde längre, eftersom att personen såg levande ut med andning, hjärtslag och att kroppen 
var varm och rosig. Vid sådana tillfällen ansågs röntgenbilder kunna underlätta, fördelen var 
då att det klart och tydligt kunde visas att det inte längre fanns någon cirkulation till hjärnan. 
Intensivvårdssjuksköterskorna menade dock att en röntgenundersökning inte var något som 
kunde utföras för anhörigas skull. Vissa ansåg också att det underlättade om anhöriga var med 
när hjärndödsdiagnostiken utfördes då de med egna ögon kunde se att andningen inte fanns 
utan respiratorns hjälp. För att hjälpa anhöriga att förstå att deras närmaste inte längre levde, 
ansåg majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna att det var viktigt att göra en skillnad på 
hur de talade till personen när hjärndöden bekräftats. Efter döden talade 
intensivvårdssjuksköterskorna till anhöriga istället för till patienten för att förtydliga att det 
inte längre fanns något liv. Exempelvis om patienten skulle vändas gavs denna information 
till anhöriga istället för till donatorn. Flera tyckte också det var viktigt att försöka tänka på att 
inte tilltala donatorn vid namn, för att anhöriga lättare skulle kunna förstå att deras närmaste 
var avliden. En uttryckte att eftersom livet hos personen hade flytt och det var kroppen som 
vårdades fanns inte längre behovet att tilltala personen vid namn, men att det ibland 
upplevdes svårt att veta vad som var lämpligt att säga. 
 

“Vi är så vana vid att vi pratar med alla, att nu vänder vi men att man...nu är det en 
kropp, nu ska man inte. Man informerar inte en kropp liksom. Att man liksom gör ett 
avstamp att det här är inget liv längre.” (Deltagare 4) 

 
6.3.3 Den avlidnes okända vilja 
Några intensivvårdssjuksköterskor tog upp vikten av att patientens vilja följdes när det kom 
till organdonation. Det upplevdes därför svårt när det inte fanns någon känd önskan om hur 
den potentiella donatorn hade velat ha det. När inte någon önskan fanns registrerad var det de 
anhöriga som fick fatta beslut. Detta tyckte några intensivvårdssjuksköterskor inte kändes rätt 
då de menade att risken fanns att anhörigas beslut inte skulle stämma överens med vad den 
avlidne hade velat. Om patientens vilja inte var registrerad ansågs det dock viktigt att 
intensivvårdssjuksköterskan höll sig objektiv i frågan. Att veta patientens vilja upplevdes 
alltid lättare, eftersom att intensivvårdssjuksköterskan då med säkerhet kunde behandla 
personen på det sätt som var önskat. “Det är ju svårt om folk inte har registrerat sig, det är 
väl mest det, man vill ju göra som patienten vill.” (Deltagare 8) 
 
6.3.4 Höga krav och brist på tid 
Det ställs höga krav på intensivvårdssjuksköterskan både kring vården av donatorn men också 
omhändertagandet av anhöriga. Tidsbristen var ett problem som togs upp, hur flera ibland 
kände att de inte hann med eftersom att arbetet kring en donator var tidskrävande. På grund av 
tids- och personalbrist som ibland rådde på avdelningarna berättade några att de i samband 
med vårdandet av en donator hade varit tvungna att även vårda andra patienter, vilket 
upplevdes stressande. Någon av intensivvårdssjuksköterskorna menade att det optimala hade 
varit om de kunde vara två intensivvårdssjuksköterskor och en undersköterska för att vårda en 
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donator. Undersköterskan hade då kunnat ta hand om omvårdnadsarbetet och 
sjuksköterskorna hade kunnat fokusera på det medicinska samt stötta anhöriga. 

“Ska man vårda en annan samtidigt och sedan ställa om och vårda en donator. Det är 
knepigt. Det är mycket runt en donator, rent medicinskt, med anhöriga, samtal, 
provtagningar. Är det inte avsatt någon tid för detta är det svårt och man blir 
splittrad. Tiden är det största bekymret.” (Deltagare 8) 

 
6.3.5 Brister och förbättringsarbete 
Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det fanns en del på deras arbetsplatser som skulle 
kunna förbättras för att öka antalet donationer. Det upplevdes att det ibland väntades för länge 
med att ställa frågan om donation till anhöriga vilket kunde leda till att det sedan blev försent. 
Detta trodde de berodde på en osäkerhet hos personalen. Att det fanns en känsla av 
obekvämhet att belasta någon med den frågan när deras anhöriga precis hade avlidit. ”Men 
ibland är det försent och det kan bero på en osäkerhet hos läkare och vårdpersonal att ställa 
frågan.” (Deltagare 5) 
 
Även om det kunde kännas obekvämt att ställa frågan, betonades det som oerhört viktigt, de 
menade att frågan skulle kunna vara förlösande för vissa. Att inte ställa frågan skulle kunna 
orsaka ett lidande hos anhöriga, eftersom att personen i fråga kanske hade velat donera och att 
deras anhöriga då istället kunde uppleva det betungande att inte deras närmaste önskan 
uppfylldes. Några intensivvårdssjuksköterskor menade att mer utbildning i hur 
sjukvårdspersonalen skulle närma sig donationsfrågan hade kunnat minska osäkerheten kring 
detta. “Man vet inte alltid hur man ska närma sig, därför hade det varit bra med utbildning. 
Hur närmar man sig donationsfrågan på ett smidigt sätt, det tror jag hade varit bra.” 
(Deltagare 5) 
 
En annan företeelse som flera av intensivvårdssjuksköterskorna tog upp var hur mycket 
sjukvården satsade på personer med svåra hjärnblödningar. Många upplevde att deras sjukhus 
hade blivit bättre på att ta dessa patienter till intensiven och intubera dem, men att det 
fortfarande missades en del som istället lades upp på en vanlig vårdavdelning. Detta ansågs 
också kunna bero på osäkerhet och oklara riktlinjer. Genom att ta fler patienter till intensiven 
menade de att antalet donatorer hade kunnat öka, eftersom att då fanns förutsättningarna för 
donation om patienten inte skulle klara sig. 
 

“Innan lades de ofta på vårdavdelning, nu läggs de oftare på IVA och det är ju för 
deras skull också, med vården på IVA återhämtar sig många bättre än på en 
vårdavdelning. Men om de inte gör det kan andra personer räddas.” (Deltagare 4) 

 
6.4 Arbetsmiljöns betydelse för den professionella utvecklingen 
Sex av tio intensivvårdssjuksköterskor hade genomgått en speciell utbildning i just 
organdonation. Alla intensivvårdssjuksköterskor menade att utbildning alltid var av värde för 
att kunna förbättra sig i sin yrkesroll och tyckte därför att mer utbildning kring donation hade 
varit värdefullt. Några intensivvårdssjuksköterskor berättade att ju mer kunskap de hade desto 
lättare blev det att ta hand om donatorn och bemöta anhörigas frågor och behov. Även 
debriefing ansågs viktigt, både för att kunna förbättra arbetet och för att få prata om det som 
hade upplevts betungande. 
 
6.4.1 Kompetens och utbildning 
Sex av de tio som intervjuades uppgav att de hade gått en speciell utbildning kring just 
organdonation. Det som utbildningen fokuserade på var bemötandet av anhöriga och hur 
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intensivvårdssjuksköterskan skulle tänka och gå tillväga under samtalet när organdonation 
togs upp. Samtliga som hade gått utbildningen var överens om att den hade varit givande och 
att de hade fått verktyg som de kände att de hade användning för. Flera 
intensivvårdssjuksköterskor menade att just mötet med anhöriga också vara den svåraste 
delen kring donationsvården och det främst var det de önskade mer träning och utbildning i. 
“Den viktigaste utbildningsbiten är anhöriga och samtalet, det är jätteviktigt att det blir så 
bra som möjligt, om inte det blir bra så är det inte lätt.“ (Deltagare 2) 
 
I övrigt togs information om donation upp emellanåt på båda intensivvårdsavdelningarna, 
ibland på arbetsplatsträffarna och vid något tillfälle även på utbildningsdagar. Vid dessa 
tillfällen hölls utbildningen av de donationsansvariga och vid något tillfälle hade även 
personer från transplantationscentrumen varit på avdelningarna och föreläst. Det var inte 
någon intensivvårdssjuksköterska som uppgav att de kände att de hade för lite kunskap för att 
kunna vårda en donator eller bemöta anhöriga till en donator. Dock betonade samtliga att det 
alltid går att förbättra sig och att utbildning och repetition därför ansågs viktigt. “Såklart att 
det viktigt med utbildning så att man har det färskt och har lättare att haka på än att man 
måste börja om från början varje gång.” (Deltagare 1) 
 
På varje intensivvårdsavdelning fanns en donationspärm där alla rutiner och riktlinjer kring 
vården av en donator fanns samlat. Vilka prover som skulle tas, telefonnummer till alla som 
skulle kunna behöva kontaktas o.s.v. Denna pärm uppdateras ständigt av de 
donationsansvariga på avdelningen för att korrekta riktlinjer alltid skulle finnas. Samtliga 
intensivvårdssjuksköterskor uppgav att det fanns en osäkerhet kring rutinerna runt vården av 
en organdonator just för att det skedde så sällan och att donationspärmen då var ett viktigt 
verktyg för att inget skulle missas. Flera av dem tog även upp att de kände en trygghet och ett 
stort stöd av koordinatorn på transplantationsenheten som alltid fanns tillgänglig för frågor 
om det var något som kändes oklart. “Fantastiska människor som jobbar där, de hjälper en 
jättemycket, stort stöd. Man kan ringa 100 gånger om man vill för de är så angelägna om att 
det ska gå bra.” (Deltagare 8) 
 
6.4.2 Debriefing och återkoppling 
Samtliga intensivvårdssjuksköterskor uppgav att de inte brukade ha någon planerad debriefing 
direkt efter ett donationsfall. Det ansågs dock viktigt med debriefing för att inte ta med arbetet 
hem, men också för att förbättra sina kunskaper. Några upplevde att det räckte att ventilera 
med varandra i arbetsgruppen exempelvis under någon rast eller när tid fanns, medan några 
ansåg att en planerad debriefing hade kunnat vara bra. Några intensivvårdssjuksköterskor 
menade att tidsbristen och allas olika arbetstider gjorde det svårt att hitta en tid för debriefing 
som kunde passa alla. På båda sjukhusen hölls det alltid ett möte med 
transplantationskoordinatorn 3-4 veckor efter ett donationsfall. Till detta möte bjöds alla som 
hade varit involverade i donationsprocessen in, även personalen från operation och anestesi. 
Det diskuterades vad som hade gått bra och vad som hade gått mindre bra och alla hade 
möjlighet att prata om de hade några speciella tankar eller funderingar kring fallet. På mötet 
gavs också alltid information om vilka som hade fått organen och hur det gick för dem nu, 
exempelvis en kvinna med svår hjärtsjukdom i 50-årsåldern fick hjärtat o.s.v. Mötet och 
återkopplingen med transplantationskoordinatorn ansågs givande och det var något som 
uppskattades av samtliga intensivvårdssjuksköterskor. 
 

“Efter någon vecka kommer de ju från transplantationscentrum och går igenom fallet. 
De berättar om de personerna som har fått organ och hur de mår. Då tar vi också upp 
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vad som gick bra och dåligt och vad vi kan tänka på till nästa gång, det brukar vara 
väldigt givande.”  (Deltagare 3) 

 
7 Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion 
Författarna valde att genomföra en kvalitativ studie eftersom att syftet var att belysa hur 
intensivvårdssjuksköterskan upplever sin kompetens gällande vårdandet av en donator och 
bemötandet av anhöriga under donationsprocessen på intensiven. Genom att genomföra en 
intervjustudie menar Polit och Beck (2012) att författarna kan få tillgång till de unika 
upplevelserna hos informanterna. Med kvalitativ forskning ges också enligt Greenhalgh 
(2010/2012) en djupare förståelse av ett forskningsfenomen än om en kvantitativ metod 
används, vilket stämde bra överens med författarnas avsikt. Det som kan anses som en 
nackdel med en kvalitativ studie är att det inte går att göra någon statistisk generalisering av 
resultatet på samma sätt som vid en kvantitativ studie men då författarna önskade mer 
djupgående förståelse av intensivvårdssjuksköterskans upplevelser ansågs kvalitativ ansats 
som det bästa tillvägagångssättet (Yin, 2011/2013). 
 
De som deltog i studien arbetade på två olika mindre sjukhus i södra Sverige. Det var tio 
kvinnliga intensivvårdssjuksköterskor med olika långa erfarenheter av att ha arbetat som 
intensivvårdssjuksköterskor. De var i åldrarna 41-63 år och hade olika erfarenheter av att ha 
vårdat en donator. För att kunna tolka texter måste en viss kunskap om informanterna finnas 
som kan ha betydelse för studiens syfte. Författarna tog sedan hänsyn till den 
bakgrundsinformation när tolkningen skedde. Genom att presentera bakgrundsfakta om 
informanterna ger det också läsarna en möjlighet att se utifrån vilka förhållanden författarna 
har tolkat texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Henricson och Billhult (2012) 
menar att ett stort antal deltagare inte är det viktigaste vid kvalitativ forskning utan att de som 
intervjuas har olika erfarenheter och kan ge rika beskrivningar utav det valda 
forskningsområdet, därför ansågs tio informanter tillräckligt. Vid de två sista intervjuerna 
framkom inte något nytt i datamaterialet, det är dock möjligt att fler informanter hade kunnat 
ge ett mer berikat resultat. För att forskningsfrågan ska besvaras med bredare variation anser 
Graneheim och Lundman (2004) att informanterna som deltar bör ha (har) olika kön, åldrar 
och erfarenheter. Variationsrika erfarenheter ger enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) variationsrika berättelser och detta anses bidra till en större trovärdighet i studien. 
Informanter som kan ge varierande beskrivningar av fenomenet anses också öka studiens 
överförbarhet (Henricson och Billhult, 2012). Författarnas önskan hade varit att även manliga 
intensivvårdssjuksköterskor hade kunnat delta i studien. Tyvärr var inte detta möjligt då det 
på ett av sjukhusen inte fanns några manliga intensivvårdssjuksköterskor och på det andra 
fanns det ingen som passade in på studiens inklusionskriterier. Det kan också ha varit så att de 
inte blev tillfrågade eller valde att inte delta, detta kan ses som en svaghet i studien. 
Författarna anser trots detta att variationen av åldrar och erfarenhet av att vårda en donator 
bidrog till nyansering av resultatet. Informanterna till studien valdes ut av avdelningschefen, 
detta kan ses som både en fördel och nackdel. Nackdelen är att avdelningschefen kan styra 
resultatet utifrån vilka hon väljer att tillfråga till att delta i studien. Fördelarna är att 
avdelningschefen är väl förtrogen med sin bemanning och därför kunde hjälpa författarna att 
välja informanter men olika bakgrunder vilket i sin tur bidrar till mer variation i berättelserna. 
En annan fördel med att ta hjälp av avdelningschefen var att det var tidssparande eftersom 
hon hade kunskaper om vilka i personalen som passade in på författarnas inklusionskriterier. 
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Innan datainsamlingen startade skapades en intervjuguide med öppna frågor som användes 
under samtliga intervjuer. Vid kvalitativ forskning menar Yin (2011/2013) att författaren blir 
medskapare i forskningsprocessen. Genom användandet av en intervjuguide hjälper det 
författaren att inta en neutral hållning under datainsamlingen. Intervjuguiden hjälper också 
författaren att hålla sig till det ämnet som är till avsikt att studeras (Danielson, 2012). Vidare 
menar Danielson att författarna bör sträva efter att inte skapa frågor som är för detaljerade. 
Risken finns då att den som intervjuar blir styrd av sin intervjuguide och därmed kan 
samspelet med informanten förstöras. Det som kan försvaga studien är att författarna har 
begränsad erfarenhet av att intervjua. Enligt Yin (2011/2013) ökar sannolikheten för goda 
resultat ju mer erfarenhet författarna har. Vidare menar Yin därför att det är bra med övning. 
Därför valdes att genomföra en pilotintervju med en intensivvårdssjuksköterska. Genom 
pilotintervjun fick författarna möjlighet att testa frågorna och utrustningen men framförallt se 
att frågorna genererade data som svarade på studiens syfte. Pilotintervjun medförde även i 
enlighet med vad Danielson (2012) säger en möjlighet för författarna att komma in i rollen 
som intervjuare. Författarna kunde genom pilotintervjun bekräfta att utrustningen fungerade 
och att undersökningsinstrumentet genererade data som ansågs relevant utifrån studiens syfte. 
En svårighet under intervjuerna var att hålla sig objektiv genom att undvika ledande frågor. 
Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att ledande frågor inte behöver vara något negativt 
utan något som kan pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och även bekräfta 
intervjuarens tolkningar. Samtliga intervjuer spelades in på två telefoner och en kamera. Att 
ljudinspela intervjuerna ger intervjuaren frihet att i större utsträckning koncentrera sig på 
ämnet och dynamiken i intervjun och det ger även möjlighet att lyssna på intervjuerna flera 
gånger vilket anses positivt (ibid.). Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans, enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) kan detta vara en nackdel då det finns risk att den som 
intervjuas kan känna ett underläge. Eftersom båda författarna saknade erfarenhet av att 
intervjua valde de ändå att genomföra intervjuerna tillsammans för att de skulle kunna stötta 
varandra. Genom att vara två kunde en av författarna koncentrera sig på själva intervjun och 
den andre kunde observera och ställa följdfrågor (ibid.). Med hjälp av detta ansåg författarna 
att de fick ett rikare material till analysen. Intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till 
det att de hade genomförts. Kvale och Brinkmann (2014) menar att när intervjuerna skrivs ut i 
text försvinner kroppsuttryck och tonfall. Det ansågs därför viktigt att göra transkriberingarna 
själva och i nära anslutning till det att intervjuerna hade ägt rum för att öka förståelsen till 
materialet. Även Graneheim och Lundman (2004) menar att skratt, hållning och gester etc. 
kan påverka den underliggande meningen i texten och att det därför är viktigt att tänka på 
detta under analysens gång. För att samla in data till studien har endast en metod använts, 
nämligen intervjuer. Något som anses hade kunnat öka studiens validitet är om triangulering 
hade använts. Detta innebär att mer än en metod används i forskningsprocessen, vilket ger en 
mer fullständig bild av ett fenomen (Borglin, 2012). På grund av tiden som var avsatt för 
studien ansågs dock detta inte möjligt. 
 
Genom att materialet lästes igenom noga flera gånger kunde författarna få en helhetsförståelse 
av texten, vilket gjorde det lättare att genomföra analysen. Analysen genomfördes noggrant i 
enlighet med vad Graneheim och Lundman (2004) beskriver. Med ett noggrant 
analysutförande ökar studiens tillförlitlighet (ibid.). Författarna började med att analysera 
materialet var för sig genom att plocka ut meningsbärande enheter. Resterande analysarbete 
genomfördes tillsammans vilket anses öka reliabiliteten i studien (Polit & Beck, 2012). Både 
Polit och Beck (2012) och Graneheim och Lundman (2004) menar att studiens trovärdighet 
och möjlighet till överförbarhet ökar desto tydligare studiens tillvägagångssätt finns beskrivet. 
Författarna har i enlighet med detta strävat efter att beskriva utförandet så noggrant som 
möjligt. I resultatet har författarna använt sig utav representativa citat från samtliga deltagare, 
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vilket också det anses öka studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004; Greenhalgh, 
2010/2012). Utifrån analysen framkom tre huvudkategorier med tio tillhörande subkategorier. 
Författarna är medvetna om att det finns en viss överlappning mellan subkategorierna och tror 
att de genom mer erfarenhet hade kunnat få en bättre uppdelning. 
 
Enligt Greenhalgh (2010/2012) kan kvalitativ forskning aldrig helt komma ifrån författarens 
perspektiv eller åsikter. Det krävs därför en öppenhet om forskarens personliga roll och 
erfarenheter som skulle kunna påverka studien och dess resultat. Författarna var därför 
noggranna med att beskriva sin förförståelse kring det studerade området. Beskrivandet gör 
det möjligt för läsaren att tolka resultatet därefter (ibid.). Under studiens gång har författarna 
försökt att medvetandegöra sin förförståelse och därefter ansträngt sig för att hålla den 
tillbaka. Ambitionen har hela tiden varit att ta sig an forskningsfenomenet på ett så objektivt 
sätt som möjligt för att undvika påverkan på datainsamlingen och resultatet. Båda författarna 
har arbetat på intensivvårdsavdelningar, en på varje avdelning varifrån informanterna valdes 
ut, dock inte under någon lång period. Enligt Yin (2011/2013) är detta något som kan påverka 
resultatets trovärdighet då informanterna kan känna sig i underläge. Deltagandet i studien var 
dock frivilligt och eftersom informanterna valde att ställa upp tolkade författarna detta som att 
informanterna kände sig bekväma med att delta. 
 
Författarna anser att resultatet skulle kunna vara överförbart på liknande 
intensivvårdsavdelningar i Sverige som de som är beskrivna. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) är det dock alltid läsarna som får avgöra om resultatet kan överföras till ett annat 
sammanhang. 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Enligt Meyer och Bjørk (2008) var donationsprocessen från att identifiera en donator till att 
genomföra en donation en stor utmaning för alla involverade. Det ansågs viktigt att 
cirkulation och respiration hölls stabilt för att bevara organen i gott skick till potentiella 
organmottagare (ibid.). I studiens resultat framkom att intensivvårdssjuksköterskorna hade ett 
ansvar att optimera organen vid vårdandet av en donator, för att kunna genomföra en 
donation. Detta stödjs av en brasiliansk studie som visade vikten av att organen måste 
upprätthållas för att kunna användas för organtransplantation (De Aguiar Ernesto Virginio et 
al., 2014). Även Flodén et al. (2011a) menar att sjuksköterskorna hade ett ansvar att 
genomföra en organdonation genom att hålla kroppen i så bra skick som möjligt, samt att visa 
respekt och värdighet för donatorn och anhöriga. Det är av stor vikt att bemöta och vårda 
patienten på ett värdigt sätt, samt att sjuksköterskan måste skydda integriteten hos den 
mänskliga kroppen (Edlund, 2012; Hadders, 2007). Då flera studier bekräftar att det är ett 
stort ansvar att vårda en donator, kan författarna till studien förvänta sig att det kommer att 
vara en utmaning och ett stort ansvar som väntar. Genom att bevara organen i bra skick kan 
det bidra till att någon annan människa får leva vidare. 
 
Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde ingen större skillnad mellan att vårda en donator 
jämfört med en svårt sjuk intensivvårdspatient. I tidigare forskning framkom skillnader då 
flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det krävdes extra engagemang för att vårda en 
donator, samt ett mer emotionellt engagemang jämfört med att vårda en svårt sjuk 
intensivvårdspatient (Flodén et al., 2011a). I en annan studie ansåg vissa sjuksköterskor att det 
var en stor börda som involverade känslomässiga påfrestningar att ta hand om potentiella 
organdonatorer. Vidare beskrivs att detta kunde ge upphov till etiska frågor för 
intensivvårdssjuksköterskan, exempelvis att vårda en patient till förmån för en annan person 
(Flodén et al., 2011b). Då det föreligger olika åsikter om det är någon skillnad på att vårda en 
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donator jämfört med en svårt sjuk patient, kan författarna tolka detta som att det kan bero på 
intensivvårdssjuksköterskans tidigare erfarenheter eller antal donatorer de har vårdat. 
 
I författarnas resultat framkom att ju mer kunskap och erfarenhet intensivvårdssjuksköterskan 
har desto mer bekväma och säkra kände de sig i situationen. Något annat som poängterades 
var att det ansågs viktigt att lägga fokus på anhöriga i samband med organdonation och kunna 
bemöta dem på ett professionellt sätt. Det ansågs också viktigt att våga vara ärlig, ge tydlig 
information samt inte visa upp för mycket egna känslor för att bidra till en god vårdrelation. 
Pelletier-Hibbert (1998) menade att de flesta av intensivvårdssjuksköterskorna hade ett behov 
av att visa upp en professionell front och kunna kontrollera sina känslor gentemot anhöriga, 
för att orka med arbetet som intensivvårdssjuksköterska. Florén et al. (2011a) beskriver också 
att som sjuksköterska var det avgörande att vara närvarande, ärlig och stödjande. Enligt 
Dahlberg och Segesten (2010) bör sjuksköterskan vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv som 
innebär att anhörigas behov bekräftas. En viktig aspekt är att sjuksköterskan tar del av 
anhörigas livsvärld, samt att gå in med ett professionellt förhållningssätt för att anhöriga ska 
känna en trygghet och tillit till vårdpersonalen. Wiklund (2003) poängterar att vårdaren måste 
ta anhörigas behov i beaktning för att kunna bidra till en god vårdrelation. Då författarna 
sedan tidigare har erfarenheter inom vården kan en slutsats dras, att även inom 
donationsvården är det viktigt att bemöta, våga vara ärlig och bekräfta anhöriga för att bidra 
till en god relation till anhöriga. Flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde också att de flesta 
anhöriga som hamnat i denna svåra situation där deras närmaste plötsligt avlidit, redan var i 
chock när beslut om organdonation var tvungen att fattas. Detta understryks av Flodén och 
Forsberg (2009) som menar att sjuksköterskorna uppfattade att anhöriga upplevde en plötslig 
förlust av sin närmaste och hade svårt att förstå och acceptera att deras närmaste avlidit. När 
frågan om organdonation kom upp resulterade det i en känslig situation för anhöriga, vilket 
sjuksköterskorna ansåg som ett dubbeltrauma (ibid.). Meyer och Bjørk (2008) menar att 
intensivvårdssjuksköterskorna kände ett stort ansvar att ta hand om anhöriga som var i chock 
och behövde både praktisk, emotionellt och kognitivt stöd. Vidare beskrivs att 
donationsprocessen oftast startade redan innan anhöriga hade informerats om möjlig 
organdonation för deras närmaste och att detta var något som sjuksköterskorna ibland kunde 
tycka var svårt att hantera (ibid.). Detta var också något som framkom i författarnas resultat. 
Flodén och Forsberg (2009) beskriver att som sjuksköterska upplevdes det rätt och inte oetiskt 
att ligga några steg före i vårdandet av den potentiella organdonatorn, för att ta hänsyn till 
organens mottagare. Författarna till studien skulle troligtvis också uppleva att det var 
obekvämt att förbereda för en donation innan anhöriga blivit informerade om sin närmastes 
tillstånd, men att det ändå är viktigt att det görs för att en donation ska kunna genomföras. 
Genom att förbereda tidigt för en donation skulle det kunna bidra till att en annan människa 
får möjligheten till att få ett nytt organ. 
 
I studien framkom att det ansågs viktigt att göra en skillnad på vårdandet när hjärndöden 
bekräftats. Efter hjärndödsdiagnostiken var det betydelsefullt att tala till anhöriga istället för 
till patienten, för att tydliggöra för anhöriga att personen var avliden. Exempelvis om 
patienten skulle vändas gavs information istället till anhöriga. Detta är något som författarna 
till studien också tror är en viktig och avgörande del för att anhöriga lättare ska förstå att deras 
närmaste är hjärndöd. Samma resultat framkom i tidigare studier där sjuksköterskor ofta 
ändrade förhållningssätt från att patienten gick från person till objekt när patienten bekräftats 
hjärndöd. Patienten sköttes fysiskt men inte emotionellt och fick den omvårdnad som 
behövdes, men inte som en person utan som en kropp. Även om patientens behov inte längre 
var i fokus och sjuksköterskan slutat att tala till denne, sköttes fortfarande kroppen med 
respekt för patienten och anhöriga (Day, 2001; Monforte-Royo & Roqué, 2012). I en tidigare 
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studie framkom dock att det fanns skillnader på hur sjuksköterskor tilltalade en donator, där 
det beskrivs att även om sjuksköterskorna förstod att patienten var död talade de flesta 
fortfarande till donatorn. De menade att finns det en själ eller att personen fortfarande skulle 
kunna höra valde sjuksköterskorna att tilltala den hjärndöde (Pelletier-Hibbert, 1998). Då det 
råder olika uppfattningar om intensivvårdssjuksköterskorna ska tilltala donatorn eller inte, 
verkar slutsatsen vara att det inte finns något rätt eller fel. Författarna anser att det skulle 
kännas lättare att göra det som framkommit i studien, för att särskilja på liv och död både för 
sig själv men också för anhöriga. Att ha en dialog med anhöriga om vad som känns bäst för 
dem skulle också kunna vara ett alternativ, men för att inte skapa en förvirring anser 
författarna att det är viktigt att vara tydlig med att personen inte längre lever. 
 
I resultatet poängterades att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde en trygghet att ha 
förtroende för hjärndödsdiagnostiken, annars kunde det försvåra arbetet kring vården av 
donatorn. För att minska risken för osäkerhet och tvivel kring diagnostiken var det betydande 
att vara närvarande när diagnostiken gjordes. Detta är något som bekräftas i tidigare forskning 
där sjuksköterskan bör förstå innebörden av total hjärninfarkt, vara klar över sin attityd till 
donation, samt kunna vårda en donator och samtidigt bemöta anhöriga på bästa sätt. 
Uppfattningen var att sjuksköterskans egen åsikt kring donation skulle kunna påverka 
anhöriga (Flodén et al., 2011a). Enligt Jelinek et al. (2012) har hälso- och sjukvårdspersonal 
med en mer positiv inställning till donation större benägenhet att hitta potentiella donatorer, 
samt att påverka anhöriga till samtycke om donation. I författarnas resultat framkom att några 
intensivvårdssjuksköterskor upplevde en svårighet när patienten inte givit samtycke till 
donation, men oavsett samtycke eller inte var det viktigt att vara objektiv i donationsfrågan. 
Fanns det ingen önskan registrerad var det anhöriga som fick ta beslut om donation. Detta var 
något som upplevdes betungande av flera intensivvårdssjuksköterskor, då risken fanns att 
anhörigas beslut inte skulle vara samma som den avlidnes. Rodrigue, Cornell och Howard 
(2006) beskrev att det underlättade för anhöriga att fatta rätt beslut om patienten tidigare tagit 
ställning till organdonation. Pearson et al. (2001) menar att intensivvårdssjuksköterskans åsikt 
inte ska påverka anhörigas beslut samt informationen som ges ska vara neutral. Frågan är om 
alla intensivvårdssjuksköterskor är helt neutrala i denna åsikt i samband med att anhöriga ska 
fatta beslut om donation? Författarna tror att det ibland kan vara svårt att vara helt neutral i 
frågan eftersom att varje intensivvårdssjuksköterska troligtvis har en åsikt i hur de ställer sig 
till organdonation. Denna inställning tror författarna kan lysa igenom när frågan kommer upp 
även om det är omedvetet. Flodén et al. (2011a) och Meyer och Bjørk (2008) menar att ju mer 
positivt inställda intensivvårdssjuksköterskorna var till donation, desto större var deras 
ansträngningar att se till att samtycke till donation inträffade. 
 
Ett dilemma som framkom var att det väntades för länge eller till och med försent med att 
ställa frågan om donation till anhöriga. Detta troddes bero på att det fanns en osäkerhet hos 
vårdpersonalen. Enligt Flodén et al. (2011b) upplevde en del sjuksköterskor att frågan om 
donation inte togs upp med anhöriga för att minska lidandet. Sanner (2007) menar att 
eftersom antalet organdonationsoperationer varierar enormt mellan större och mindre sjukhus, 
leder det till att vårdpersonalen på de mindre sjukhusen inte har en chans att utveckla en rutin 
kring donation. Detta skulle också kunna vara en bidragande orsak till varför organbristen 
ökar. Det är uppenbart att donationsfrågan är etiskt laddad och kan väcka både ångest, oro och 
rädsla hos vårdpersonalen. Enligt Kent (2002) kan sjuksköterskor uppleva ångest i samband 
med bemötandet av anhöriga om det finns en viss osäkerhet kring begreppet hjärndöd eller 
brist på kunskap om organdonation. Sjuksköterskor med mer kunskap kring donation har 
bättre möjligheter att vårda en donator på ett optimalt sätt (ibid.). Meyer et al. (2012) menar 
att sjuksköterskornas kunskap, erfarenhet och attityder, samt enhetsrutiner skulle kunna 
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påverka identifiering och tillvägagångssätt av potentiella organdonatorer. Genom mer specifik 
utbildning som inriktas på att öka kompetensen bland vårdpersonalen, skulle detta kunna vara 
en åtgärd för att minska gapet mellan efterfrågan och utbud av organ (ibid.). Att 
vårdpersonalen hela tiden är lyhörd, har viljan att utvecklas samt att lära sig mer om 
organdonation skulle det kunna bidra till att fler donatorer upptäcks i tid. 
 
I författarnas resultat framkom att det var betydelsefullt och stöttande att ha nära kontakt med 
transplantationskoordinatorn under donationsprocessen. Orsaken till detta var att det fanns en 
osäkerhet om rutinerna kring organdonation då det inträffade relativt sällan på avdelningarna. 
Det upplevdes en trygghet att transplantationskoordinatorn kom till avdelningarna några 
veckor efter att en donation hade inträffat, där information om vilka organ som hade tagits om 
hand och vilka personer som fått ta del av organen. Flodén et al. (2011b) menar att 
intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att samarbetet med koordinatorn underlättade arbetet 
kring potentiella organdonatorer avsevärt och informationen om vilka organ som hade 
omhändertagits under donationen var motiverande. Samtidigt ville flera ha mer utbildning 
samt fler checklistor för att underlätta kring donationsprocessen (ibid.). I författarnas resultat 
framgick också att de flesta upplevde att de hade tillräckligt med kunskap för att vårda en 
donator men att uppdatering alltid behövs. De intensivvårdssjuksköterskor som hade fått 
utbildning i bemötandet av anhöriga i samband med donation upplevde utbildningen givande. 
Muthny, Wiedebusch, Blok och Dalen (2006) beskrev att sjuksköterskor som genomgått 
utbildning i bemötandet av anhöriga upplevde en betydligt bättre kunskap i bemötande och 
kommunikation med sörjande anhöriga i donationsprocessen. Författarna anser att det är 
viktigt med utbildning för samtliga intensivvårdssjuksköterskor men också för all 
vårdpersonal som är involverade i donationsprocessen. Genom mer utbildning i till exempel 
bemötandet av anhöriga som de flesta intensivvårdssjuksköterskor upplevde var den svåraste 
biten inom donation, kan vårdpersonalen känna sig tryggare i situationen och därmed också 
ge anhöriga ett bättre bemötande och omhändertagande.  
 
Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med debriefing för att undvika att ta 
med arbetet hem, men att en planerad debriefing inte var något som inträffade direkt efter en 
donation. Några tyckte det räckte med att ventilera med kollegorna över en rast medan andra 
tyckte att en planerad debriefing direkt i anslutning till donationen skulle varit bra. Några 
veckor efter att en donation hade genomförts inträffade alltid en debriefing tillsammans med 
transplantationskoordinatorn, som gick igenom vad som hänt under donationsprocessen. Detta 
var något som uppskattades av vårdpersonalen och upplevdes givande. Flodén et al. (2011a) 
menar att det fanns ett behov av debriefing bland intensivvårdssjuksköterskor. Vidare 
beskrivs att transplantationskoordinatorn gav feedback med information om resultatet av 
transplantationerna och detta upplevdes som viktigt och motiverande (ibid.). Detta bekräftas 
av Santiago och Abdool (2011) där debriefing ger sjuksköterskan möjlighet till att ventilera 
sina känslor, funderingar och etiska dilemman. Att använda sig utav debriefing kan bidra till 
en säkrare, hälsosammare och mer respektfull arbetsmiljö (ibid.). Av egna erfarenheter kan 
författarna till studien uppleva att debriefing eller att få ventilera tankar och känslor med 
någon kollega eller med de som varit inblandade i händelsen, är viktigt för att kunna bearbeta, 
gå vidare och ta tillvara på de nyvunna erfarenheterna. 
 

8 Slutsats 
 
Utifrån studiens resultat identifierades att det var viktigt att kunna känna sig säker i sin 
yrkesroll för att kunna vårda en donator och ge anhöriga ett bra bemötande och 
omhändertagande under donationsprocessen. Samtliga intensivvårdssjuksköterskor som 
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deltog i studien kände att deras kunskaper var tillräckliga för att kunna göra detta, men att 
utbildning alltid kunde bidra till förbättring. Det som ansågs svårast under donationsprocessen 
var bemötandet av anhöriga. Författarnas uppfattning är att vilken relation 
intensivvårdssjuksköterskan får till anhöriga skulle kunna påverka anhörigas beslut om 
donation och anser därför att det främst är det som framtida utbildningar borde fokusera på. 
Tidsbristen som ibland uppstod var något som kunde upplevas stressande och därmed också 
försvårade donationsarbetet. Stress kan leda till misstag och kan även påverka relationen till 
anhöriga negativt, därför menar författarna att tillräckligt med resurser är av största vikt under 
donationsprocessen. Det framkom också att det fanns vissa brister kring donationsvården och 
att mer utbildning och riktlinjer troddes kunna medföra att detta skulle kunna förbättras. Med 
denna insikt anser författarna att det är viktigt att dessa brister identifieras och att 
förbättringsarbete kring detta påbörjas. Både genom mer utbildning men också genom att 
skapa tydligare riktlinjer för att undvika oklarheter. Samtliga intensivvårdssjuksköterskor 
ansåg att debriefing var givande både för att kunna ventilera känslor och tankar men också för 
att identifiera vad som hade gått bra respektive mindre bra för att kunna göra ett bättre arbete 
vid nästa donationsfall. Samarbetet med transplantationskoordinatorn ansågs värdefullt och 
samtliga intensivvårdssjuksköterskor kände ett stort stöd från denne. Mötet med 
transplantationskoordinatorn några veckor efter donationen upplevdes givande och 
intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att det kändes positivt att få feedback på sitt arbete. 
Författarna tror att bekräftelse på det arbete som utförs kan bidra till ökad motivation och att 
det därför är mycket viktigt. Studien har bidragit till ökad förståelse och kunskap kring 
donationsprocessen på en intensivvårdsavdelning. Författarna menar att resultatet i studien 
kan vara till nytta för båda intensivvårdsavdelningarna och även andra liknande 
intensivvårdsavdelningar i Sverige. Detta eftersom att bristerna som har identifieras kan 
hjälpa dem att se var fokus bör läggas när det gäller vidare arbete för att kunna förbättra 
donationsvården. 
 
9 Vidare forskning 
 
Utifrån studiens resultat framkom intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av sin kompetens 
gällande donationsprocessen. Vidare hade det varit intressant att undersöka anhörigas syn på 
donationsprocessen och vad som anses viktigt för dem. Detta hade kunnat ge information om 
vad sjukvården behöver fokusera på för att hjälpa dem genom processen och minska deras 
lidande. Det vore också intressant att undersöka transplantationskoordinatorns perspektiv 
kring samarbetet med de olika intensivvårdsavdelningarna och därigenom identifiera 
eventuella brister och förbättringsmöjligheter för att kunna gynna donationsarbetet. 
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Informationsbrev till Verksamhetschef 
 
Hej! 
 
Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistprogrammet med inriktning 
intensivvård vid Linnéuniversitet i Växjö. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats, 
där vi har valt att fördjupa oss i intensivvårdssjuksköterskans upplevelser och kompetens 
gällande processen kring organdonation på intensiven. Vårdandet av en donator är inget som 
sker regelbundet på en intensivvårdsavdelning och ännu mer sällan på mindre sjukhus. 
 
Tidigare forskning visar att intensivvårdssjuksköterskan ofta känner en osäkerhet kring 
donationsprocessen, både kring bemötandet av anhöriga, hjärndöddiagnostiken och det 
övergripande omhändertagandet av donatorn. 
 
Syftet med studien är att belysa hur intensivvårdssjuksköterskan upplever sin kompetens 
gällande vårdandet av en donator och bemötandet av anhöriga under donationsprocessen på 
intensiven. Genom detta hoppas vi kunna identifiera förbättringsarbete inom donationsvården. 
 
Studien kommer att genomföras i form av intervjuer, och vi planerar att intervjua 5 
intensivvårdssjuksköterskor. Genomförandet sker på intensivvårdsavdelningen om inte 
informanten önskar något annat. För att bli inkluderad i studien måste personen vara 
legitimerad intensivvårdssjuksköterska samt ha vårdat en donator vid minst ett tillfälle. 
Deltagandet är frivilligt och informanten kan när som helst välja att avbryta sin medverkan 
utan särskild förklaring. Allt material kommer att avidentifieras för att anonymitet ska kunna 
garanteras. 
 
Intervjuerna beräknas ta mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in om tillåtelse finns 
och därefter transkriberas ordagrant. Analysen kommer att ske med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys och resultatet kommer att redovisas i en magisteruppsats. Det är endast 
författarna till studien och handledaren som har tillgång till det insamlade materialet och det 
kommer att förstöras så fort uppsatsen är klar och godkänd. Författarna planerar att 
genomföra intervjuerna så fort möjlighet finns. 

Inför uppsatsen har vi genomgått en egengranskning utifrån mallen som Etikkommittén 
Sydost (2015) har utformat. Resultatet av egengranskningen visade att en ansökan till 
etikkommittén i sydost inte behövde göras. 

Om du som verksamhetschef godkänner att vår studie genomförs på intensivvårdsavdelningen 
är vi tacksamma för din underskrift här nedan. 
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intensivvård vid Linnéuniversitet i Växjö. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats, 
där vi har valt att fördjupa oss i intensivvårdssjuksköterskans upplevelser och kompetens 
gällande processen kring organdonation på intensiven. Vårdandet av en donator är inget som 
sker regelbundet på en intensivvårdsavdelning och ännu mer sällan på mindre sjukhus. 
Tidigare forskning visar att intensivvårdssjuksköterskan ofta känner en osäkerhet kring 
donationsprocessen, både kring bemötande av anhöriga, hjärndödsdiagnostiken och det 
övergripande omhändertagandet av donatorn. Syftet med studien är att belysa hur 
intensivvårdssjuksköterskan upplever sin kompetens gällande vårdandet av en donator och 
bemötandet av anhöriga under donationsprocessen på intensiven och genom detta 
förhoppningsvis kunna identifiera förbättringsarbete inom donationsvården. 

Studien kommer att genomföras i form av intervjuer, och vi planera att intervjua 10 
intensivvårdssjuksköterskor. Genomförandet sker på intensivvårdsavdelningen om inte 
informanten önskar något annat. För att bli inkluderad i studien måste personen vara 
legitimerad intensivvårdssjuksköterska samt ha vårdat en donator vid minst ett tillfälle. 
Deltagandet är frivillig och informanten kan när som helst välja att avbryta sin medverkan 
utan särskild förklaring. Allt material kommer att avidentifieras för att anonymitet ska kunna 
garanteras. Vi är tacksamma om du kan tillfråga intensivvårdssjuksköterskor om intresset 
finns för att delta i studien. Vi önskar informanter med olika kön, åldrar och bakgrund för att 
ge variation i beskrivningen av fenomenet. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in om tillåtelse finns 
och därefter transkriberas ordagrant. Analysen kommer att ske med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys och resultatet kommer att redovisas i en magisteruppsats. Det är endast 
författarna till studien och handledaren som har tillgång till det insamlade materialet och det 
kommer att förstöras så fort uppsatsen är klar och godkänd. Författarna planera att genomföra 
intervjuerna under vecka 5 och 6. 

Inför uppsatsen har vi genomgått en egengranskning utifrån mallen som Etikkommittén 
Sydost (2015) har utformat. Resultatet av egengranskningen visade att en ansökan till 
etikkommittén i sydost inte behöver göras. 

Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om studien är du välkommen att 
kontakta oss på telefon eller mail. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Jennie Eriksson  Annie Ramsing 
je222av@student.lnu.se  araxh09@student.lnu.se  
Tel: 070-206 72 93  Tel: 070-275 94 05 
 
Handledare: Gunilla Lindqvist 
Fil. Dr, Lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.  
Mailadress: gunilla.lindqvist@lnu.se, Tel: 0470-70 88 31 
  



 

 
 

      Bilaga 3 

Informationsbrev till informanter 

 
Hej! 
Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistprogrammet med inriktning 
intensivvård vid Linnéuniversitet i Växjö. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats, 
där vi har valt att fördjupa oss i donationsvården. Som vi har förstått är vårdandet av en 
donator inget som sker regelbundet på en intensivvårdsavdelning och ännu mer sällan på 
mindre sjukhus. Tidigare forskning visar att intensivvårdssjuksköterskan ofta känner en 
osäkerhet kring donationsprocessen, både kring bemötande av anhöriga, 
hjärndödsdiagnostiken och det övergripande omhändertagandet av donatorn. Syftet med 
studien är att belysa hur intensivvårdssjuksköterskan upplever sin kompetens gällande 
vårdandet av en donator och bemötandet av anhöriga under donationsprocessen på intensiven 
och genom detta förhoppningsvis kunna identifiera förbättringsarbete inom donationsvården. 

Datainsamlingen genomföras i form av intervjuer som kommer att ljudinspelas med ditt 
godkännande. Intervjun planeras att genomföras på din arbetsplats om du inte önskar något 
annat. Vid intervjutillfället kommer båda författarna att närvara, det beräknas ta mellan 30-60 
minuter. Allt material behandlas konfidentiellt och kommer att raderas när studien är färdig. 
Vi planerar att genomföra intervjuerna under vecka 5 och 6. 

Studien är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan särskild 
förklaring. Allt insamlat material kommer att avidentifieras för att anonymitet ska kunna 
garanteras. Du som informant får möjlighet till att ta del av resultatet i studien då uppsatsen 
publiceras. 
 
 
Har du några frågor eller funderingar är det bara att ta kontakt med oss via telefon eller mail. 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Jennie Eriksson  Annie Ramsing 
je222av@student.lnu.se  araxh09@student.lnu.se  
Tel: 070-206 72 93  Tel: 070-275 94 05 
 
Handledare: Gunilla Lindqvist 
Fil. Dr, Lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.  
Mailadress: gunilla.lindqvist@lnu.se 
Tel: 0470-70 88 31 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 4 
 
 
 
 
Samtyckesformulär 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen om studien, fått tillfälle att ställa frågor och samtyckt till att 
delta i studien. 
 
Jag har även fått information om att studien är frivillig och att jag kan avbryta när som helst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift för forskarperson 
 
 
 
 
Namnförtydligande, ort och datum 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av informationsgivare 
 
 
 
 
Namnförtydligande, ort och datum 



 

      Bilaga 5 
Intervjuguide 
 
Kön: 
Ålder: 
Antal år som intensivvårdssjuksköterska: 
Antal gånger som intensivvårdssjuksköterskan har vårdat en donator: 
 
Vården av donatorn 
Hur upplever du att det är att vårda en donator? Finns det hinder/problem/svårigheter i 
vården?  
 
Vad krävs för att kunna vårda en donator på ett bra sätt? 
 
Bemötande och omhändertagande av anhöriga 
Hur upplever du att det är att bemöta anhöriga till en donator? 
 
Vad krävs för att kunna ge anhöriga ett bra bemötande och omhändertagande under 
donationsprocessen? 
 
Det första mötet med anhöriga, hur förbereder du dig? Något speciellt? 
 
Kompetens och utbildningsbehov 
Känner du att du har tillräckligt med kunskap kring hur du ska vårda en donator? Förklara. 
 
Känner du att du har tillräckligt med kunskaper för att kunna bemöta anhöriga? Förklara. 
 
Tycker du att det finns ett utbildningsbehov kring vården av en donator? Motivera. 
 
Tycker du att det finns ett utbildningsbehov kring hur man ska bemöta och ta hand om 
anhöriga under donationsprocessen på intensiven? Motivera. 
 
Har du fått någon speciell utbildning angående organdonation? 
 
Brukar ni ha debriefing efter att en donation har skett? Hur går det till? Om inte, är det något 
du saknar? Och i så fall varför? 
 
Etik 
Hur ser du på hjärndödsdiagnostiken?  
 
Ser du några etiska dilemman med donationsvården? 
 
Övrigt 
Något annat du undrar över eller skulle vilja tillägga? 
Exempel på följdfrågor: 
- Vad kände du då? 
- Hur menar du nu? 
- Kan du ge exempel på när 


