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Abstrakt 

Bakgrund: Inom intensivvården bedrivs den mest avancerade vården för att rädda 

liv på de allra sjukaste eller mest skadade patienterna. Men ibland är det inte möjligt 

och en patient konstateras hjärndöd, vilket då kan leda till att den avlidnes organ kan 

användas för donation. Intensivvårdssjuksköterskans uppgift blir då att hålla  

donatorns organ i donationsskick och samtidigt bemöta dennes anhöriga på ett bra 

sätt. 

Syfte: Att belysa viktiga aspekter för intensivvårdssjuksköterskor i bemötandet av 

anhöriga till hjärndöda patienter aktuella för organdonation. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där resultatet bygger på 14 kvalitativa, 

vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Analysarbetet utmynnade i fem huvudkategorier: Betydelsen av 

information för de anhörigas förståelse, Vikten av att ge de anhöriga tid, Respekt 

för familjens beslut, Omsorg om familjen, samt Att hjälpa anhöriga hitta mening i 

en meningslös situation. Resultatet visade flera centrala aspekter i bemötandet 

såsom att tydlig information om dödsorsaken och hjärndöd-begreppet till närstående 

var av yttersta vikt. Att förfrågan om organdonation inte bör ställas samtidigt som 

dödsbeskedet ges. Att vårdpersonalen inte ville påverka de anhörigas beslut 

gällande organdonation utan respektera deras val. Att ta hand om de anhöriga hade 

hög prioritet och att donera organ kunde göra att ett dödsfall inte kändes helt 

meningslöst. 

 Slutsats: Att öka förståelsen för anhörigas situation är viktigt när det kommer till 

organdonation. Genom att stärka intensivvårdssjuksköterskans professionella roll i 

bemötandet av anhöriga till hjärndöda patienter kan chanserna för ett positivt svar 

på frågan om organdonation öka, vilket skulle rädda många liv.  
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Abstract 

Background: In the intensive care unit the most advanced care is preformed to save 

the lives of the sickest or most hurt patients. However sometimes it is not possible to 

save the patient’s life and he or she is declared braindead. When this happens organ 

donation is possible. Then the intensive care nurses task is to keep the organs in 

donation condition and at the same time care for the relatives of the donorpatient. 

Aim: To describe important aspects for intensivecare nurses in the care of relatives 

to braindead patients in question for organdonation. 

Method: A systematic literature review, based on 14 qualitative articles. 

Results: Following the analysis, five major categories were identified: the 

importance of information for the relatives understanding, the importance of giving 

the relatives time, respect for the family’s decision, care for the family and helping 

the family to finding meaning in a meaningless situation. The result shows that it is 

important to give the relatives clear information about cause of death and about the 

concept of braindeath. The question about organdonation shall not be asked at the 

same time as the death is announced. The nursing staff did not want to influence the 

decision the relative’s made about organdonation and they would respect the 

relatives decision nomatter what they decided. The care for the relatives has a high 

priority in these situations and to donate the organs could make the death not appear 

totally meaningless. 

Conclusion: It is important to increase the understanding of the relative’s situation 

in the organdonation process. If the professional role of the intensive care nurse in 

interaction with the relatives, is strenghten, it could increase the chances for a 

positive response about the donation of the patient’s organs and save many lives. 
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1 Inledning 

 

Enligt Socialstyrelsen (2018) avlider det cirka 3600 personer varje år på svenska 

intensivvårdsavdelningar, av dem är det mellan 200 till 270 personer som avlider 

under sådana omständigheter att en organdonation är möjlig. Som sjuksköterska 

skall allt omvårdnadsarbete bedrivas så det uppfyller kraven på en god vård enligt 

Hälso-och sjukvårdslagen, HSL (SFS 2017:30) och utgå från att vårda patienter till 

hälsa och tillfrisknande eller en värdig död (SFS 2017:30). Men inom 

intensivvården kan detta sättas på prov då man som intensivvårdssjuksköterska 

ibland måste vårda en avliden (hjärndöd) patient på ett sådant sätt att organen är i 

skick att kunna transplanteras och samtidigt kunna bemöta anhöriga till den 

hjärndöda patienten på ett bra sätt. Detta kan leda till känslomässiga och etiska 

utmaningar för intensivvårdssjuksköterskan. Det finns alltid en risk att anhöriga har 

svårt att acceptera att den avlidna faktiskt är död när de kan höra respiratorns 

andetag och se hjärtverksamheten på en monitor. Hur bör 

intensivvårdssjuksköterskan agera i interaktionen med de anhöriga för att inte 

ytterligare försvåra en redan svår situation?   

 
 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Organtransplantationens utveckling 
 

 

Att kunna transplantera organ från en avliden person och på så sätt rädda livet på en 

annan är något som människan drömt i alla tider enlig Henriksson (2012) och försök 

till organdonation kan ha gjorts så tidigt som på 200-talet före Kristus. Dock skulle 

det dröja fram till 1954 innan den första lyckade organtrantransplantationen 

utfördes. När det i USA donerades en njure från en person till dennes tvilling. Den 

första hjärttransplantationen skedde 1967 i Sydafrika (Arlebrink,2013). I Sverige 

utfördes den första lyckade njurtransplantationen år 1964 och 1983 transplanterades 

det första hjärtat. Det hjärtat var tvunget att tas från ett annat land då Sverige vid 

denna tid fortfarande hade cirkulationsrelaterade dödskriterier vilket gjorde att 

hjärtan från svenska organdonatorer inte kunde användas. Lagen om hjärnrelaterade 

dödskriterier trädde inte i kraft förrän 1 januari 1988, så innan dess hade många 

svenskar fått åka utomlands för att få nytt hjärta eller nya lungor (Arlebrink, 2013).  

Henriksson (2012) menar att den största anledningen till att organtransplantationen 

började fungera i mitten på 60-talet var en ökad kunskap om de immunologiska 
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mekanismerna som styr bland annat avstötning av organ, men enligt Morris (2004) 

var det inte förrän i början av 80-talet som utvecklingen av effektiva läkemedel mot 

avstötning började på allvar. Detta ledde till en ökning av både antalet 

transplantationer samt vilka organ som transplanterades. I Sverige transplanteras 

idag, förutom njurar, även hjärta, lungor, lever, tunntarm och bukspottskörtel. Men 

även vävnader som hornhinnor, hjärtklaffar, hud, benvävnad med mera 

transplanteras (Socialstyrelsen, 2018).  

 

2.2 Organdonation och transplantation i Sverige 
 

I Sverige regleras transplantation av organ i Lagen om transplantation m.m. (SFS 

1995:831). Där står skrivet att för att kunna ta tillvara organ från en avliden 

människa skall denne ha givit sitt medgivande eller att det på annat sätt kunnat 

utredas att åtgärden överensstämmer med den avlidnes vilja. Om den avlidnes 

inställning till organdonation är okänd råder ”förmodat samtycke”, som då utgår 

från att den avlidne var positivt inställd till organdonation. Dock kan anhöriga 

motsätta sig beslutet och donation får inte utföras om det finns motstridiga uppgifter 

angående den avlidnes vilja eller om anhöriga motsätter sig donation av den 

avlidnes organ då dennes vilja inte är känd (Socialstyrelsen, 2018). I Sverige utförs 

organtransplantationer på fyra ställen: Göteborg, Malmö/Lund, Uppsala och 

Stockholm. I Göteborg utförs alla typer av organtransplantationer medan 

Malmö/Lund bara transplanterar hjärtan och lungor. I Stockholm transplanteras 

lever och bukspottskörtel och i Uppsala transplanteras endast bukspottskörtlar 

(Olausson, 2016). Enligt Livsviktigt (2019) kan vem som helst i Sverige anmäla sig 

som organdonator oavsett ålder eller tidigare sjukdomar. När en patient blir aktuell 

som donator görs en noggrann, individuell medicinsk bedömning och även om 

patienten inte är lämplig som organdonator kan hen mycket väl bli vävnadsdonator, 

då donation av vävnader har andra förutsättningar än organdonation. Dock krävs det 

att patienten vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning när hjärndöden 

inträffar för att organen skall kunnat transplanteras till en annan människa 

(Livsviktigt, 2019). 

 

2.3 Intensivvård av en hjärndöd patient. 
 

Att vårda en hjärndöd patient kräver minst lika mycketarbete som det gör att vårda 

en levande intensivvårdspatient (Meyer, 2009). Vidare menar Meyer (2009) att 

inklämning av hjärnstammen och efterföljande hjärndöd leder till en total förlust av 

den cerebrala autoregleringen och vården måste härefter koncentreras på att 

kompensera för detta bortfall, med målet att upprätthålla cirkulation och perfusion 

av organen så de hålls i skick för transplantation. Detta kräver kontinuerlig 

övervakning av patientens cirkulation och respiration för att snabbt kunna sätta in 

åtgärder mot de problem som kan uppstå till följd av hjärnfunktionernas bortfall, till 

exempel måste kroppstemperaturen mätas regelbundet då kroppens egen 

temperaturreglering försvinner och kroppen kommer anta samma temperatur som 
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omgivningen. Detta tillsammans med administrering av stora mängder vätska 

intravenöst kan leda till hypotermi vilket försämrar organens funktion (Meyer, 

2009). Vidare tar Meyer (2009) upp vikten av att upprätthålla optimal 

elektrolytbalans, atelektasprofylax samt att substituera det endokrina bortfallet. En 

hjärndöd patient får till exempel alltid diabetes då utsöndringen av insulin inte 

längre fungerar (Meyer, 2009). 

 

2.4 Bemötandet av anhöriga inom intensivvården 
 

Att vara anhörig till någon som vårdas på en intensivvårdsavdelning är förenat med 

mycket oro och ångest (Lewis & Taylor, 2017). Patienten är allvarligt sjuk eller 

skadad och detta gör att de anhöriga ständigt har oron, att deras närstående skall 

avlida, hängande över sig (Stubberud, 2009). Vidare menar Stubberud (2009) att de 

anhöriga även måste anpassa sig till en ovan och mycket teknisk miljö där de är 

beroende av, för dem, okänd vårdpersonal. I denna situationen menar Wong et al. 

(2015) att de anhöriga behöver söka och få information om sin närståendes tillstånd 

från vårdpersonalen.  Wong et al. (2015) studie visar att många anhöriga tyckte det 

var lättare att prata med intensivvårdssjuksköterskor då de fanns tillgängliga för de 

anhöriga på ett annat sätt än vad läkarna gjorde. Stubberud (2009) menar att målet 

för intensivvårdssjuksköterskan måste vara att hjälpa de anhöriga att hantera deras 

krisreaktion, genom att i sitt bemötande av dem vara öppen och medkännande inför 

deras situation samtidigt som hen är professionell. Wong et al. (2015) studie visar 

vidare att när anhöriga får dåliga nyheter vill de att dessa framförs öppet och ärligt 

men på ett empatiskt sätt som visar att vårdpersonalen bryr sig om de anhöriga. 

 

 

2.5 Intensivvårdssköterskans kompetens och ansvar vid vård av 

potentiell organdonator. 

 
Intensivvårdssköterskor lyder liksom all annan vårdpersonal under Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) vilken betonar att all sjukvårdspersonal skall arbeta 

för vård på lika villkor för hela Sveriges befolkning. Vården skall vara av god 

kvalitet och ges med respekt för människors lika värde samt för den enskilda 

individens värdighet och den med störst behov av hälso- och sjukvård skall ges 

företräde. Vården skall dessutom uppfylla patienters behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet samt ges med respekt för patienters integritet och autonomi (SFS, 

2017:30). I Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för intensivvårdssköterskor (Aniva, 

2018) står att en intensivvårdssjuksköterska skall kunna vårda patienter med svikt i 

ett eller flera organ, med skiftande diagnoser, i alla åldrar, oavsett kulturell eller 

etnisk bakgrund. Intensivvårdssjuksköterskan skall kunna identifiera, bedöma, 

övervaka, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder utifrån varje patients 
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individuella behov och kunna ge kurativ, rehabiliterande eller palliativ behandling 

eller omvårdnad samt arbeta i en högteknologisk miljö och delta i utvecklingen av 

patientnära system (Aniva, 2018). Detta gäller i lika stor utsträckning vid vården av 

en hjärndöd patient som då man vårdar en levande patient eftersom en 

organpreventerande vård enligt Lima Pestana Magalhães et al. (2018) kräver lika 

mycket övervakning och behandling som intensivvården av en levande patient. 

Vidare skall intensivvårdssjuksköterskan kunna identifiera och hantera komplexa 

frågeställningar och samtidigt visa ett professionellt och etiskt förhållningssätt 

gentemot patienter och deras anhöriga. Intensivvårdssjuksköterskor skall även 

kunna bemöta och hantera anhörigas kris och sorgereaktioner samt stödja 

copingstrategier hos anhöriga och även kunna stödja och informera närstående i 

samband med vård av donator inför organdonation (Aniva, 2018). 

 
 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Professionsetik 
 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skall etiskt förhållningssätt beaktas 

vid metoder som rör diagnos och behandling och i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

intensivvård (Aniva, 2018) står skrivet att intensivvårdssjuksköterskan skall visa ett 

professionellt och etiskt förhållningssätt gentemot patienter och närstående. 

Christoffersen (2007) menar att professionsetiken utmärks av tre kännetecken. Det 

första är det mellanmänskliga mötet. Inom sjuksköterskeprofessionen är just mötet 

mellan två människor den del som aldrig kan bortses ifrån och som utgör navet i det 

professionella arbetet. Kännetecken nummer två är att dessa möten är 

handlingsorienterade. Ett möte mellan sjuksköterska och patient eller anhörig kräver 

att något görs. Ibland finns det tid att reflektera kring bedömningen av vad som 

behöver göras men oftast krävs handling utan tid för reflektion. I båda fallen måste 

ett val göras. Alltså är de etiska frågorna inom professionsetiken inte bara teoretiska 

utan även praktiska och sjuksköterskans handlingar skall vara grundade i de etiska 

överväganden som bäst motsvarar situationen, men då det sällan finns tid för 

reflektion innan handlingarna måste utföras så behöver denna reflektion ske i 

efterhand (Christoffersen, 2007). Vidare menar Christoffersen (2007) att det tredje 

kännetecknet består i att det är yrkesutövarens professionella kompetens som ligger 

till grund för mötet. Detta gör att yrkesutövaren, i detta fallet sjuksköterskan, har en 

makt som den andre, i detta fallet den anhörige, saknar. Ett professionellt möte är 

även mycket speciellt sett utifrån de förutsättningar i vilket det uppstår. Deltagarna i 

dessa möten har endast en mycket liten möjlighet att råda över förutsättningarna för 

mötet. Det kan lätt leda till att fel anses begångna. Ofta kan dessa fel härledas till att 

det sjuksköterskan anser vara ett etiskt riktigt, ”gott arbete”, inte alltid 

överensstämmer med den andra partens uppfattning om vad ett ”gott arbete” 

innebär. I professionsetiken ingår därför att kunna skilja ut de olika etiska 

komponenterna som ingår i yrket och bedöma dessa var för sig. (Christoffersen, 
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2007). Att som intensivvårdssjuksköterska möta anhöriga till hjärndöda patienter är 

att möta en människa i kris. Varken den anhörige eller intensivvårdssjuksköterskan 

råder över omständigheterna kring mötet. Intensivvårdssjuksköterskan måste kunna 

bemöta de anhöriga på ett empatiskt sätt och samtidigt arbeta för att hålla patientens 

organ i donationsdugligt skick, vilket då blir en fråga om att kunna skilja olika 

etiska komponenter åt och bedöma dem var för sig 
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4 Problemformulering 

 

Inom intensivvården bedrivs den mest avancerade vården för att rädda livet på de 

allra sjukaste eller mest skadade patienterna. Men ibland kan inte livet räddas och 

om patienten konstateras hjärndöd finns möjligheten att donera dennes organ. Detta 

kommer oftast som en chock för de anhöriga då dessa dödsfall inte är förväntade. 

Uppgiften att hålla en donators organ i donationsskick och samtidigt bemöta 

anhöriga på ett sådant sätt att de förstår att deras närstående inte längre lever, trots 

att kroppen andas med hjälp av respirator och har en synlig hjärtaktivitet på EKG-

monitorn, kommer ofta an på intensivvårdssjuksköterskan. Detta kräver att 

intensivvårdssjuksköterskan kan skilja olika etiska komponenter, i vården och 

bemötandet, från varandra och behandla dem var för sig. Att få ny och utökad 

kunskap om samt förståelse för hur anhöriga till hjärndöda patienter aktuella för 

organdonation upplever olika aspekter i bemötande skulle kunna stärka 

intensivvårdssjuksköterskans professionella roll. Därför anser författaren det viktigt 

att beskriva dessa aspekter för att skapa ökad insikt i ämnet. 

 Vad är viktigt att tänka på i bemötandet av anhöriga till en hjärndöd, potentiell 

organdonator? 

Finns det situationer relaterat till bemötande som gör att anhöriga motsätter sig 

organdonation? 

Hur skall intensivvårdssköterskan bemöta de anhöriga för att främja en positiv 

inställning till organdonation? 

 

 

5  Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva viktiga aspekter för intensivvårdssjuksköterskor i 

bemötandet av närstående till hjärndöda patienter inför en eventuell organdonation. 
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6  Metod 

6.1   Design 
 

Studien genomfördes med hjälp av en systematisk litteraturstudie med kvalitativ 

ansats. Enligt Bettany- Saltikov och Mcsherry (2016) är en systematisk 

litteraturstudie en sammanställning av all aktuell forskning, vid en viss tidpunkt, 

inom ett område, med målet att kunna besvara en specifik forskningsfråga. Data 

samlas in med hjälp av att identifiera, välja ut, bedöma och syntetisera all relevant 

forskning, med hög eller medelhög kvalitet, som krävs för att besvara 

forskningsfrågan (Bettany- Saltikov och Mcsherry, 2016). Kvalitativ forskning är 

enligt Forsberg och Wengström (2016) ett sätt att beskriva eller tolka en upplevelse 

eller ett fenomen på ett så noggrant sätt som möjligt. Vidare menar de att forskarens 

perspektiv på den upplevelse eller det fenomen som undersöks samt hur det 

undersöks är vad som är intressant. Denna studie beskriver viktiga aspekter i 

intensivvårdssjuksköterskors bemötande av anhöriga till hjärndöda patienter 

aktuella för organdonation. Därmed lämpar sig en systematisk litteraturstudie för att 

sammanställa den forskning som finns på området. Studien skulle även kunna ha 

genomförts som en intervjustudie men då skulle man bara kunna intervjua 

intensivvårdssjuksköterskor om deras erfarenheter eftersom det kostar pengar att 

ansöka om och är svårt att få ett etiskt tillstånd att intervjua anhöriga. Genom att 

göra en systematisk litteraturstudie kan man ta del av både anhörigas och 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av vad som är ett bra 

respektive mindre bra bemötande av anhöriga till hjärndöda patienter aktuella för 

organdonation. 

6.2  Urval 

Urvalet avgränsades till artiklar som svarade mot studiens syfte. Artiklarna 

behandlade viktiga aspekter kring bemötandet av anhöriga till hjärndöda patienter 

aktuella för organdonation, intensivvårdssjuksköterskors upplevelse, anhörigas 

perspektiv gällande bemötande samt vikten av information. Urvalet bestod i 

originalartiklar med kvalitativ ansats som var vetenskapligt granskade. 

Enligt Statens Beredning för Medicinsk utvärdering, SBU (2013) skall denna typ av 

studie omfatta en systematisk insamling, kvalitetsgranskning och sammanställning 

av data inom det aktuella forskningsområdet. Problemområdet identifierades och 

avgränsades med hjälp av PEO- modellen (Tabell 1). Förkortningen PEO 

innefattade termerna; ”Population”, ”Exposure” och ”Outcome”. Med 

”Population” menas den grupp av personer som skall undersökas. ”Exposure” 

beskriver vad som skall undersökas och ”Outcome” beskriver vad som förväntas 

upplevas eller erfaras enligt Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) (Tabell 1). 

Denna metod har hjälpt författaren att identifiera lämpliga sökord.  Enligt Forsberg 

och Wengström (2016) är syftet med kvalitativa urvalsstrategier att öka 

möjligheterna att belysa, förklara och skapa förståelse för det problemområde man 

ämnar studera. Studiens syfte, problemformulering samt inklusions- och 

exklusionskriterier fastställdes innan den systematiska sökningen efter artiklar 

genomfördes i syfte att avgränsa och göra sökningen så träffsäker som möjligt 

(Bettany- Saltikov och McSherrys, 2016).  
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6.2.1 Inklusionskriterier 

 

Studiens inklusionskriterier var vuxna anhöriga till hjärndöda patienter, i alla åldrar, 

aktuella för organdonation samt dessa anhörigas upplevelse av bemötande från 

intensivvårdssjuksköterskor. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att bemöta 

anhöriga till hjärndöda patienter aktuella för organdonation. Övriga 

inklusionskriterier var kvalitativa studier av hög eller medelhög kvalitet, som 

publicerats de senaste tolv åren. De skulle vara peer-reviewed samt finnas att tillgå i 

fulltext, på svenska eller engelska. Avslutningsvis skulle artiklarna ha blivit 

godkända av en etisk kommitté. 

6.2.2 Exklusionskriterier  

 

Exklusionskriterier var kvantitativa studier. Studier som bedömdes ha låg kvalitet 

eller var skrivna på språk som författaren inte behärskade samt de studier som inte 

fanns att tillgå i fulltext. 

Tabell 1 PEO-modellen med sökfraser, inklusions- och exklusionskriterier 

 

 Sökfraser Inklusionskriterier Exklusions- 

kriterier 

Population:   

Anhöriga till 

hjärndöda patienter 

aktuella för 

organdonation samt 

intensivvårdssjuksk

öterskor 

”family”, 

”extended 

family”, 

”relatives”, 

”loved one”, 

”next of kin”, 

”significant 

other” 

Vuxna anhöriga samt 

intensivvårdssjuksköter

skor 

 

Exposure:  

hjärndöda 

patienter/ 

organdonatorer. 

 

”Organ 

procurment”, 

”organ 

transplantation”, 

”transplant 

donor”, ”tissue 

donor”, ”organ 

donor” 

Hjärndödapatienter av 

alla åldrar aktuella för 

organdonation. 

 

Outcome: 

Bemötandet av 

dessa anhöriga 

”professional- 

family 

relations”, 

”nurse-family 

relations”, 

”relationship” 

Upplevelser av 

bemötande från 

sjuksköterskor 

 

Typ av studier  Kvalitativa studier 

Patientfall 

Deskriptiva studier 

 

Kvantitativa 

studier 

Pilotstudier 

Översikts- 

studier 
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MH organ 

procurment+ OR 

MH organ 

transplantation+ 

OR MH transplant 

donor+ 

 

 

6.3  Datainsamling 
För att uppnå hög trovärdighet i studien så krävs det att man gör sökningen utifrån 

primärkällor med en så bred och omfångsrik söksträng som möjligt för att försäkra 

sig om att alla relevanta artiklar fångas upp (Bettany-Saltikov och McSherrys, 

2016). Utifrån inläsning av det aktuella ämnet framkom flera relevanta sökord och 

sökfraser. Inledningsvis användes PEO-modellen och studiens syfte för att 

identifiera och avgränsa frågeställningens olika delar (Tabell 1). Sökorden som 

identifierades användes sedan vid sökningar (Figur 2). En pilotsökning gjordes för 

att få en uppfattning om hur mycket forskning som fanns inom området. 

Datainsamling gjordes genom systematiska sökningar i databaserna Cinahl och Pub 

Med. Även databasen Psych Info kunde ha använts men då en pilotsökning i sagda 

databas genererade ett fåtal träffar och flertalet dubbletter ansåg författaren att det 

inte var nödvändigt att använda även denna databas.  Nästa steg i datainsamlingen 

var att utföra provsökningar med kombinationer av olika sökord. Dessa sökord 

anpassades till de olika databaserna och synonymer formades. I Pub Med användes 

Mesh termer och i Cinahl användes Cinahl Subject Headings. Sökningar gjordes i 

blockform (Figur 2) med både ämnesord och fritextsökningar, för att täcka in all 

relevant forskning. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) är det viktigt att 

hitta alla eller så många som möjligt av de artiklar relevanta för forskningsfrågan. 

Detta gör att risken för partiskhet i studien minskar. 

 
 

 

 

 

 

                                                  

OR                     AND                     OR                  AND              OR 

 

                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2 Exempel sökblock i Cinahl 

 

 

 

 

 

Organ procurment* 

OR organ donation* 

OR tissue donation* 

OR organ donor* 

OR tissue donor* 

OR organ 

transplantation OR 

brain death* 

 

 

MH family OR MH 

extended family 

Family* OR 

relatives* OR 

lovedone* OR next of 

kin* OR significant 

other* 

MH professional-

family relations+ 

Professional-family 

relations* OR nurse-

family relations* OR 

relationship* 
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Den systematiska sökningen utfördes och resulterade i 246 träffar i Cinahl och 311 

träffar i Pub Med (Bilaga 1 & 2). Därefter lästes titlarna och verkade titeln relevant, 

lästes abstraktet för att hitta de artiklar som svarade mot studiens syfte.  

 Utifrån relevanta titlar valdes 28 artiklar från Cinahl och 31 artiklar från Pub Med 

ut vars abstrakt lästes. Av dessa sammanlagt 59 artiklar, svarade 10 artiklar  

 från Cinahl och 6 artiklar från Pub Med mot studiens syfte. (Dock var 2 av 

artiklarna från Pub Med dubbletter och exkluderades därför.) De utvalda artiklarna 

lästes i fulltext och kvalitetsgranskades mot SBU:s (2014) ”mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik” (Bilaga 3). Denna 

mall visar om artiklarna uppfyller de grundläggande vetenskapliga kvalitetskraven 

för att ingå i en systematisk litteraturstudie. Författaren valde här att sätta gränsen 

för medelhög kvalitet vid 10 JA-svar och gränsen för hög kvalitet vid 16 JA-svar. 

Alla 14 artiklar som lästes i fulltext inkluderades i studien. Av dessa höll 11 hög 

kvalitet och 3 höll medelhög kvalitet (Tabell 3) 

 

 Tabell 3: Urvalsprocessen och kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.4 Dataanalys 
 

De 14 utvalda artiklarna analyserades sedan systematiskt och strukturerat med hjälp 

av Bettany- Saltikov och McSherrys (2016) dataextraktionsformulär. Detta formulär 

består av nio punkter och utfördes på följande sätt: 

1. Hela artikeln läses ett flertal gånger med fokus på resultatdelen. 

2. Den text i resultatet som svarade mot studiens syfte skrevs av i olika färger 

utifrån specifika teman. Författaren använde följande färger: blå för 

kommunikation angående hjärndöden, lila för donationsförfrågan, röd för 

 Identifierade titlar 
           N= 557 

Exkluderade titlar 
       N= 498 

 Lästa abstrakt 
          N= 59 

 

 Relevanta artiklar 
           N= 14 

Exkluderade artiklar 
             N= 45 

 Inkluderade artiklar 
            N= 14 

 

  Låg kvalitet 
          N= 0 

Medelhög kvalitet 
             N= 3 

   Hög kvalitet 
         N= 11 
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intensivvårdssjuksköterskornas syn på donationsbeslut, rosa för vård av de 

anhöriga samt grön för det positiva med en organdonation. 

3. Dessa meningsenheter, vilket enligt Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) 

är delar i artiklarnas resultat som relaterar till den nya studiens syfte, skrevs 

sedan in i en tabell med en kolumn för varje färg. För att veta vilket stycke 

som kom från vilken artikel märktes varje stycke med artikelns nummer 

från artikelmatrisen (Bilaga 4) samt sidnummer.  

4. En kondensering av meningsenheterna gjordes, vilket Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) kallar öppen kodning, och relevant data kategoriseras fritt. 

5. Antalet kategorier minskades genom sammanslagning av liknande 

kategorier. 

6. Dessa nya kategorier bearbetades och kategorier som var snarlika togs bort. 

7. Denna punkt är till för att minska risken för bias. Därför lät författaren en 

kurskamrat läsa resultatet och forma egna kategorier. När detta gjorts 

diskuterades kategorierna och eventuella justeringar gjordes. 

8. Efter att texten reviderats enligt ovan lästes artikelns resultat på nytt för att 

säkerställa att kategorierna inkluderade all relevant information. 

9. Härefter gjordes hela processen om med var och en av de 14 artiklarna.  

 

Tabell 4: Exempel på analysförfarande. 

 

 

6.5 Etiskt övervägande  
 

Meningsenheter Öppen kodning Kategorier Sammanslagna 

Kategorier 

”Anhöriga som fick 

adekvat information hade 

lättare att förstå situationen. 

De insåg att deras 

närstående var döende och 

kunde förstå begreppet 

hjärndöd”  

Viktigt att ge 

familjen 

information för 

att de skall 

förstå 

patientens 

tillstånd och 

begreppet 

hjärndöd 

Information är 

viktigt för 

anhörigas 

förståelse av 

begreppet 

hjärndöd 

Betydelsen av 

information 

”Lite information gavs om 

själva donationsprocessen. 

Sonen sa att han hade känt 

sig dum om han frågat om 

modern verkligen var död, 

fast han ansåg sig sakna 

information för att kunna 

förstå situationen.” 

Viktigt att de 

anhöriga 

verkligen 

förstår att deras 

närstående är 

död. 

Tydlig 

information 

angående 

döden. 

Betydelsen av 

information. 
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Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det vid en systematisk litteraturstudie, 

precis som vid andra studier, viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden. En 

grundläggande sammanställning av de etiska riktlinjer som bör följas vid forskning 

som involverar människor, finns i Helsingforsdeklarationen (2018). Här beskrivs 

bland annat hur forskning skall generera en bredare kunskap som är väl underbyggd 

samt vilka rättigheter deltagare i studierna har. I en litteraturstudie ställs dock 

problemformuleringen och syftet mot litteratur istället för mot patienter eller 

personal. I och med detta har ingen känslig information framkommit och inga 

personers anonymitet riskerats (Forsberg & Wengström, 2016). I denna 

litteraturstudie var ett av inklusionskriterierna att det fanns ett etiskt godkännande 

för varje artikel. De studier som har använts till den här studien har redovisats i en 

artikelmatris och kommer att sparas under en begränsad tid. När man gör en studie 

har man som författare alltid en förförståelse inför det ämne som undersöks men då 

författaren till denna studie inte har någon erfarenhet av att ha arbetat med denna typ 

av patienter och deras anhöriga i dessa situationer, anses förförståelsen liten och bör 

inte påverka resultatet. 

6.6  Risk och nyttoanalys 
 

Målsättningen för en systematisk litteraturstudie är att analysera aktuellt empiriskt 

material för att, i den kliniska verksamheten, kunna få en ökad förståelse och 

kunskap för fenomenet som undersökts. I detta fall en bättre förståelse för hur man 

bör bemöta anhöriga till hjärndöda patienter aktuella för organdonation. Nyttan med 

en systematisk litteraturstudie är att man får en övergripande bild av den forskning 

som finns på området. Risken är att artiklar som av olika orsaker exkluderats hade, 

om de tagits med, kunnat ge ett annat resultat. (Polit & beck, 2016) 

7 Resultat 

 

Dataanalysen resulterade i fem kategorier: Betydelsen av information för de 

anhörigas förståelse, Vikten av att ge de anhöriga tid, Respekt för familjens beslut, 

Omsorg om familjen, samt Att hjälpa de anhöriga hitta mening i en meningslös 

situation. 

 

7.1 Betydelsen av information för det anhörigas förståelse 
 

Att en nära anhörig blir akut sjuk eller skadad så allvarligt att denne riskerar att bli 

eller är hjärndöd, kommer för de flesta anhöriga som en stor chock. Många har 

mycket svårt att förstå och ta till sig betydelsen av att vara hjärndöd. De flesta tror 

eller hoppas att deras anhörig fortfarande lever och på ett mirakulöst sätt kommer att 

förbättras. Då är det av yttersta vikt att vårdpersonalen ger tydlig information om 

vad som hänt och vad som kommer hända för att hjälpa de anhöriga förstå och 

acceptera situationens allvar samt för att de skall kunna förstå själva hjärndöds-
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begreppet (Bellali, Papazoglou & Papadatou, 2007; Berntzen & Bjørk, 2014; Elisa 

Nascimento Fernandes, Zilda Lourenço de Camargo Bittencourt & de Fátima 

Santana Ferreira Boin, 2015; Forsberg el al., 2014; da Silva et al., 2015; de Groot et 

al., 2016; de Moraes et al., 2015; Manuel, Solberg & McDonald, 2010; Orøy, 

Strømskag & Gjengedal, 2010;2013; Ronayne, 2009; Sarti et al., 2018). 

Om vårdpersonalen inte gav adekvat information fanns risken att de anhöriga inte 

förstod att deras närstående var död eller inte kände sig försäkrade om att så 

verkligen var fallet (Berntzen & Bjørk, 2014; de Groot, 2016). När vårdpersonal 

inte tog sig tid att förklara för föräldrarna om ett barns tillstånd, hur chanserna för 

överlevnad såg ut eller om själva hjärndöds-begreppet ledde det till att många av 

föräldrarna hade väldigt svårt att förstå och acceptera sitt barns död (Bellali, 

Papazoglou & Papadatou, 2007). Brist på adekvat information ökar risken för att 

anhöriga nekar donation av sin närståendes organ. Intensivvårdssjuksköterskor 

verkar vara medvetna om problematiken och vikten av att både ge tydlig 

information och visa i vårdandet att patienten inte längre lever (Forsberg et. al. 

,2014; Orøy, Strømskag & Gjengedal, 2011; Ronaynes, 2009). Det är även 

avgörande att informationen som ges är lättförståelig och inte innehåller för mycket 

medicinskt fackspråk som anhöriga har svårt att förstå och ta till sig (Sarti et. al., 

2018).   

 

7.2 Vikten av att ge de anhöriga tid 
 

De anhöriga som gavs besked om att deras närstående var hjärndöd och fick frågan 

om organdonation vid samma tillfälle svarade oftare nej än om de fick frågan om 

organdonation skiljt från dödsbeskedet. De anhöriga behövde tid att smälta det som 

hänt och samtala med varandra om deras inställning innan frågan om organdonation 

togs upp (Bellali, Papazoglou & Papadatou, 2007; da silva Knihs et. al., 2015; de 

Groot et. al., 2016; Forsberg et. al., 2014; Orøy, Strømskag & Gjengedal, 2011; 

2013; Virgínio et al., 2014).  

Att hitta rätt tidpunkt att ta upp frågan om organdonation sågs ofta som utmanande 

av vårdpersonalen men de ansåg att det var av yttersta vikt att göra det för att skapa 

så lite ångest som möjligt hos de anhöriga (da Silva Knihs, 2015; de Groot et. al., 

2016; Orøy, Strømskag & Gjengedal, 2011; 2013). En familj angav att det 

olämpliga sätt på vilket de informerades om att deras barn var hjärndöd och att de 

samtidigt fick frågan om de ville donera dennes organ fick dem att neka till att 

donera sitt barns organ (Bellali, Papazoglou & Papadatou, 2007). 

 

7.3 Respekt för familjens beslut 
 

För intensivvårdssjuksköterskorna var det viktigt att respektera de anhörigas beslut 

gällande organdonation (Forsberg et al., 2014; Manuel, Solberg & MacDonald, 

2010; Orøy, Strømskag & Gjemgedal, 2011;2013, Sarti et. al., 2018). 
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Många intensivvårdssjuksköterskor menade att de inte ville påverka de anhöriga i 

deras beslutsfattande eftersom de var rädda att det kunde leda till att de anhöriga tog 

ett beslut som de senare ångrade samt att det skulle kunna påverka deras relation till, 

och förtroende för, vårdpersonal i allmänhet (Forsberg et al., 2014). Många 

intensivvårdssjuksköterskor ansåg att deras uppgift var att vara ett stöd för de 

anhöriga i beslutsprocessen, men utan att påverka beslutet (Manuel, Solberg & 

MacDonald, 2010). Ett problemområde som identifierades var när familjens 

önskningar inte stämde överens med den avlidnes, vilket kunde sätta 

intensivvårdssjuksköterskor i en obekväm situation. Särskilt då läkaren ansåg att 

hade patienten registrerat samtycke till donation så kunde en donationsprocess 

startas utan familjens samtycke. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att de 

anhöriga måste tillfrågas och deras beslut respekteras då det annars kändes oetiskt 

(Orøy, Strømskag & Gjemgedal, 2013). Det fanns även anhöriga som ansåg de 

jobbigt att behöva bära hela bördan av beslutsfattande själv (Manuel. Solberg & 

MacDonald, 2010). 

 

7.4 Omsorg om familjen 
 

Att ta väl hand om inte bara patienten utan även dennes anhöriga ansågs extra 

viktigt i samband med organdonation. Vårdpersonal som var empatiska, vänliga, 

stöttande och tröstande i sitt bemötande gjorde hela upplevelsen lättare att bära för 

de anhöriga (da Silva Knihs, 2015; de Groot et. al., 2016; Forsberg et al., 2014; 

Gironés, Crespo & Dominguez Santamaria, 2015; Leal de Moraes et. al., 2015; 

Orøy, Strømskag & Gjemgedal, 2011; Ronayne, 2009; Sarti et. al., 2018).  

För att de närstående skulle känna sig delaktiga och kunna vara nära sin anhörig var 

det viktigt att det gjordes plats för dem vid sjuksängen och att 

intensivvårdssjuksköterskorna gav löpande och relevant information om patientens 

tillstånd (Elisa Nascimento Fernandes, Zilda Lourenço de Camargo Bittencourt & 

de Fátima Santana Ferreira Boin, 2015; Leal de Moraes et. al., 2015; Orøy, 

Strømskag & Gjemgedal, 2011). Vissa intensivvårdssjuksköterskor menade att det, 

när donationsprocessen var igång, blev tydligt att de gick från en mer avvaktande 

roll i väntan på beslutet, till att aktivt stötta och trösta de anhöriga. De såg det som 

sin uppgift att hjälpa de anhöriga i övergången från att uthärda i chock till aktivt 

sorgearbete (da Silva Knihs et. al., 2015; Forsberg et al., 2014). 

Intensivvårdssjuksköterskorna uppmuntrade de anhöriga att ta ett avsked innan 

organen avlägsnades men även att ta ett ordentligt avsked efteråt. När kroppen inte 

längre är varm och verkade levande. Detta för att de skulle förstå sin förlust och inse 

att deras anhörig verkligen var avliden (Berntzen & Bjørk, 2014; Forsberg et. al., 

2014). Även efter organdonationen var genomförd behövde de anhöriga stöd och 

någon som brydde sig om dem. En del föräldrar som donerat sina barns organ kände 

förbittring och ilska gentemot vårdpersonalen som de ansåg inte gav uttryck för att 

bry sig om hur de mådde efter donationsprocessen. De kände att deras uppoffring i 

att donera sitt barns organ inte uppmärksammades och att den och de snabbt 

glömdes bort (Bellali, Papazoglou & Papadatou, 2007). 
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7.5 Att hjälpa anhöriga hitta mening i en meningslös situation 
 

För många anhöriga var tanken på att deras närståendes organ skulle leva vidare och 

skapa förutsättningar för andra människor att fortsätta leva och få ny livskvalitet, en 

tröst som gav mening till deras förlust (Bellali, Papazoglou & Papadatou, 2007; 

Gironés, Lillo Crespo & Dominguez Santamaria, 2015; Leal de Moraes et. al., 2015; 

Manuel, Solberg & MacDonald, 2010; Orøy, Strømskag & Gjengedal, 2013; 

Virgínio et. al., 2014).  

I de fall den hjärndöda patienten var ett barn kände föräldrarna, som gick med på att 

donera barnets organ, att deras barn fick leva vidare i andra barn. Föräldrarna kände 

även att de kunde skydda andra föräldrar från att tvingas genomgå förlusten av ett 

barn (Bellali, Papazoglou & Papadatou, 2007). Även intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevde det positivt att kunna hjälpa andra människor att leva vidare, vilket var en 

stor anledning till att de orkade vårda donatorer och stödja de anhöriga (Leal de 

Moraes et. al., 2015).  Många intensivvårdssjuksköterskor kunde till och med se det 

som en triumf när en familj gick med på att donera sin anhöriges organ och att det 

gav hela situationen mening. Medan andra intensivvårdssjuksköterskor ansåg frågan 

om organdonation vara brutal att ställa men att fördelen med att kunna ge ett nytt 

organ till någon som behövde det vägde upp det svåra (Orøy, Strømskag & 

Gjengedals, 2013). 

 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

 Syftet med studien var att beskriva viktiga aspekter för intensivvårdssjuksköterskan 

i bemötandet av anhöriga till hjärndöda patienter aktuella för organdonation, därför 

gjordes en systematisk litteraturstudie. Det kan ses som en styrka enligt Polit och 

Beck (2016) vilka menar att det finns ett stort behov av att sammanställa redan 

befintliga forskningsresultat inom omvårdnad. I denna studie inkluderades enbart 

kvalitativa artiklar, därför att författaren ansåg att denna ansats vara bäst lämpad för 

att besvara studiens syfte. Dock kan beslutet att bara inkludera kvalitativa studier 

vara en svaghet enligt Polit och Beck (2016), vilka menar att om både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar, används i en litteraturstudie kan dessa två ansatser 

komplettera varandra. Datainsamlingen gjordes genom en systematisk 

artikelsökning, vilket kan ses som en styrka då det minskar risken för bias. 

Forskningsområdet avgränsades och sökorden togs fram med hjälp av Bettany- 

Saltikov och McSherrys (2016) PEO-modell, vilket kan anses öka studiens 
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trovärdighet. Artikelsökningen gjordes i två databaser; Cinahl och Pub Med. 

Författaren ansåg detta vara lämpligt eftersom de specifikt tillhandahåller 

omvårdnadsforskning. Att göra sökningen i ytterligare databaser kunde ha genererat 

fler relevanta artiklar vilket kunnat ses som en styrka men då en pilotsökning i 

Psych Info genererade många dubbletter och få antal träffar valde författaren att inte 

använda den databasen 

 Vidare ansågs antalet artiklar som framkom ur dessa sökningar vara tillräckligt. En 

styrka med sökningarna var att de gjordes med både ämnesord och fritextord i 

kombination med boelska termer och trunkeringar samt att liknande sökord 

användes i båda databaserna i enlighet med Bettany- Saltikov och McSherrys (2016) 

rekommendationer. Enligt Polit och Beck (2016) bör forskning som ingår i 

systematiska litteraturstudier inte vara äldre än tio år. Men för att få med ett större 

antal relevanta artiklar samt för att kunna belysa bemötanden i olika studier, så 

valde författaren att sätta gränsen för inkludering av artiklar vid tolv år. Ytterligare 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska då 

dessa språk behärskas av författaren. Författaren anser däremot att detta kan vara en 

möjlig svaghet då det kan finnas relevanta artiklar skrivna på andra språk. Trots att 

författaren anser sig behärska engelska språket väl så kan det inte uteslutas att 

feltolkningar har gjorts då det inte är författarens modersmål (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

Att alla inkluderade artiklar har ett godkännande från en forskningsetisk kommitté 

anses vara en styrka som ökar studiens trovärdighet i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (2018). En svaghet med studien kan däremot vara att 

enbart artiklar som fanns att tillgå i fulltext inkluderades, vilket berodde på att det 

inte fanns varken tid eller ekonomi att beställa artiklar utifrån. När sökningarna var 

gjorda lästes alla titlar och de som inte verkade svara mot syftet valdes bort. Detta 

kan vara en svaghet då relevanta artiklar kan ha missats om de hade en icke relevant 

titel. 

Utöver studiens urval av artiklar är även beskrivningen av hur analysprocessen 

genomförts en viktig faktor för studiens trovärdighet. De artiklar vars titel verkade 

relevanta valdes ut och abstraktet lästes och utifrån det valdes de artiklar som lästes 

i fulltext ut. I nästa steg kvalitetsgranskades artiklarna enligt SBU:s (2014) 

granskningsmall och enbart de med hög och medelhög kvalitet inkluderades i 

studien, vilket ökar studiens trovärdighet. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

menar att en kvalitetsgranskning av artiklarna är avgörande för en litteraturstudies 

trovärdighet. Då författaren inte är van att kvalitetsgranska artiklar kan det inte 

uteslutas att felbedömningar gällande studiernas kvalitet gjorts vilket kan vara som 

en svaghet. För att undvika den svaghet som en ensam författare utgör i analysen av 

artiklarna, har författaren tagit hjälp av en kurskamrat för att diskutera, analysen av 

artiklarnas resultat, med. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) menar att om fler 

än en person analyserar materialet minskar risken för feltolkningar och därmed ökar 

trovärdigheten.  

Själva analysen av artiklarnas resultat gjordes enligt Bettany-Saltikov och 

McSherrys (2016) dataextraktionsformulär för kategorisering utifrån likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat. Denna vedertagna metod kan anses vara en styrka 

för studien. De artiklar som analyserats är genomförda i Brasilien, Kanada, Spanien, 
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Grekland, Storbritannien, Norge och Sverige vilket kan ses som en styrka då studier 

från olika kontexter ökar generaliserbarheten. Att det fanns likheter i resultaten, 

gällande bemötande av anhöriga till hjärndöda patienter aktuella för organdonation, 

i studier från flera olika länder anses vara en styrka då ett visst mått av 

överförbarhet förekommer vilket enligt SBU (2016) betyder att det vetenskapliga 

underlaget är relevant och generaliserbart för olika kontexter. Studiens trovärdighet 

ökar även genom att analysprocessens olika steg finns beskrivna och kan följas. 

Dock kan författarens ovana och brist på erfarenhet när det kommer till forskning 

och analysprocess ha inverkat negativt på studiens trovärdighet och överförbarhet. 

Trots detta anser författaren att studiens trovärdighet ökar genom att studiens syfte 

och forskningsfrågor besvaras samt att metod, urval, sökstrategi och analys är 

tydligt redovisade vilket stärker uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet. Vad 

gäller förförståelse så anser författaren att denna inte bör ha påverkat resultatet då 

författaren inte har någon erfarenhet av att bemöta anhöriga i denna situation. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Dataanalysen resulterade i fem huvudkategorier: Betydelsen av information för de 

anhörigas förståelse, Vikten av att ge de anhöriga tid, Respekt för familjens beslut, 

Omsorg om familjen, samt Att hjälpa anhöriga hitta mening i en meningslös 

situation. 

 

Resultatet visar att det i och med dagens intensivvårds förmåga att kunna hålla en 

kropp ”vid liv” trots att hjärnan är död, leder till att anhöriga har svårt att förstå och 

acceptera att deras hjärndöda anhörig verkligen har avlidit. Ur ett vårdetiskt 

perspektiv kan detta ses som en etisk utmaning för intensivvårdssjuksköterskan då 

hen är den som spenderar mest tid med de anhöriga, och enligt Pearson et. al. (2001) 

studie kommer att vara den som upprepade gånger måste informera och klargöra för 

de anhöriga vad hjärndöd innebär och att patienten är avliden. I enlighet med 

professionsetiken, beskriver Christoffersen (2007) att mötet mellan anhöriga och 

intensivvårdssjuksköterskan inte är något som parterna kan påverka. De möts i en 

situation som präglas av chock, trauma och sorg där det är 

intensivvårdssjuksköterskans professionella kompetens som utgör mötets grund. 

Enligt Christoffersen (2007) är det därmed viktigt att de handlingar som 

intensivvårdssjuksköterskan utför är grundade i de etiska överväganden som bäst 

motsvarar situationen. Det etiska övervägandet kan till exempel vara att förändra sitt 

beteende i själva vårdandet av patienten. I normala fall skulle intensivvårds-

sjuksköterskor tilltala den patient de vårdar men i fallen med hjärndöda patienter 

kan det krävas att man inte gör det utan behandlar patienten som ett objekt. Detta för 

att de anhöriga klart skall se skillnaden i att patienten nu är avliden (Pearson et.al., 

2001). Dock är detta tudelat då det i Monforte-Royo och Roqués (2012) samt 

Watson och Darks (2012) studier istället talar om vikten av att behandla den avlidne 

som en människa, snarare än ett objekt, för att på det sättet visa för de anhöriga att 

man bryr sig om patienten som en människa och inte bara för det den kan ge andra, i 
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form av sina organ. I dessa studier används istället språket för att klargöra för de 

anhöriga att patienten är avliden, till exempel genom att prata om den avlidne i 

dåtid, ”vad hade hen velat” istället för ”vad vill hen” och så vidare. Ur ett vårdetiskt 

perspektiv är författarens slutsats att intensivvårdssjuksköterskor i dessa fallen 

behöver känna in på vilken nivå ”objektifierandet” skall läggas för att på bästa sätt 

hjälpa de anhöriga att förstå och acceptera dödsfallet. I vissa fall kan det vara så att 

intensivvårdssjuksköterskan får arbeta på ett sätt som inte känns helt etiskt riktigt 

men som hjälper de anhöriga bäst. Detta sätt att arbeta blir en form av 

handlingsutilitarism vilket Arlebrink (2013) menar innebär att en 

konsekvensbedömning görs inför varje handling och att dessa handlingar utförs 

utifrån vad som sannolikt medför maximalt goda konsekvenser. Detta samspelar väl 

med vad Christoffersen (2007) säger angående professionsetiken i vilken alla möten 

mellan vårdpersonal, i detta fallet intensivvårdssjuksköterskan, och anhöriga är 

handlingsorienterade. Vidare menar Arlebrink (2013) att man inte vet vilken 

handling som ger goda konsekvenser förrän efter den är utförd och därmed finns det 

alltid en risk att de handlingar som görs uppfattas som fel. Men då 

handlingsutilitarismen enbart fokuserar på den handlingen som utförs, och inte på 

liknande handlingar i allmänhet, kan det inom ramen för denna teori utföras 

handlingar där inslag som vi normalt skulle uppfatta som felaktiga ändå får utföras 

om de fungerar i just den situationen och där de ger övervägande goda konsekvenser 

(Arlebrink, 2013). Detta stämmer bra överens med det handlingar som beskrivits 

gällande att behandla den hjärndöda patienten som ett objekt för att få de anhöriga 

att förstå att patienten är avliden. 

 

 Vidare visar resultatet att för att kunna förstå och acceptera sin närståendes död 

krävs att informationen de anhöriga får är tydlig och ges på ett lättförståeligt sätt. 

Detta bekräftas i Lloyd-Williams, Morton och Peters (2009) studie vars resultat 

visar att anhöriga ville ha tydlig information om att deras närstående var kliniskt 

död och att det som såg ut som liv, bara var maskinernas arbete. Då detta görs har 

intensivvårdssjuksköterskan en viktig roll genom att vara ett stöd för de anhöriga. 

Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom intensivvård skall 

intensivvårdssjuksköterskan kunna stödja och informera närstående i samband med 

vården av en donator inför en organdonation samt bemöta och hantera kris och 

sorgereaktioner hos de anhöriga (Aniva, 2018). Intensivvårdssjuksköterskan 

behöver alltså vara in lyssnande och öppen i sitt bemötande av de anhöriga och 

samtidigt professionell i sitt förhållningssätt för att kunna ge tydlig och saklig 

information. Att som intensivvårdssjuksköterska kunna vara empatisk och 

inkännande gentemot anhöriga i svåra situationer och samtidigt hålla en 

professionell distans, anser författaren vara något som borde få större plats i 

utbildningen till intensivvårdssjuksköterska. Att i utbildningen öka insikten och 

förståelsen kring de vårdetiska aspekternas betydelse i yrkesrollen torde bidra till en 

ökad trygghet i det kommande arbetet som intensivvårdssjuksköterska. 

 

Det som tydligt utmärkte sig i resultatet var intensivvårdssjuksköterskornas ovilja 

att på något sätt påverka de anhöriga i deras beslut angående donation av sin 
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närståendes organ. Sanners (2007) studie visar dock att vårdpersonal som själva har 

en positiv inställning till donation och förmedlar den inställningen till anhöriga, 

hade större chans att få ett jakande svar på frågan om organdonation än vad 

vårdpersonal som förhöll sig helt neutrala eller själva hade en negativ inställning till 

organdonation hade. Detta kan självklart anses som ett etiskt dilemma, då 

vårdpersonal vanligtvis är lärda att ens privata åsikter inte bör påverka den vård som 

ges. Men i dessa sammanhang torde samhällsnyttan av att få fler att gå med på att 

donera organ väga upp de eventuella obekväma situationer som kan uppstå i och 

med att en positiv inställning till organdonation framhålls av 

intensivvårdssjuksköterskan. Sanner (2007) är förövrigt tydlig med att det inte 

handlar om att tjata eller pressa de anhöriga på något sätt, utan att vårdpersonal som 

hade en positiv inställning till donation snarare aktivt arbetade för att förhindra ett 

förtidigt givet nej, genom att informera om fördelarna med donation och förklara 

lagen om förmodat samtycke. Vidare visar Sanners (2007) studie att av de fall där 

patientens inställning till donation var okänd, var det endast läkare med en positiv 

inställning till organdonation som fick jakande svar av de anhöriga. Därför anser 

författaren att det vore önskvärt med ytterligare forskning för att undersöka vilken 

inverkan vårdpersonalens inställning till organdonation har på de anhörigas 

beslutsfattande. Men trots att donationsregister, där man kan registrera sin åsikt 

gällande organdonation, samt att olika former av lagar om förmodat samtycke finns 

i flera länder så visar denna studiens resultat i likhet med Monforte-Royo och 

Roqués (2012) studie att stora delar av vårdpersonalen anser det oetiskt att inte fråga 

efter de anhörigas samtycke gällande organdonation. De visar också att många 

gånger följs de anhörigas ovilja att donera även då patienten har registrerat sitt 

samtycke.  Författaren anser att denna fråga är komplex och förstår att det kan vara 

problematiskt att ta organ från en patient om de anhöriga motsätter sig detta, trots att 

lagen säger att patientens vilja skall gälla. Dessa situationer borde kunna underlättas 

om vårdpersonal fick ordentlig utbildning i vad lagen säger angående samtycke till 

organdonation.  

Resultatet i denna studie visar att det för många anhöriga ansågs meningsfullt att 

donera sin närståendes organ. En del såg det som ett sätt att ge viss mening åt en 

annars helt meningslös situation, medan andra såg det som ett sätt för deras anhörig 

att leva vidare i och med att dennes organ gav andra möjligheten att överleva.  Även 

för intensivvårdssjuksköterskorna kändes det ofta som en triumf när en familj gick 

med på att donera organ från en närstående. Det gav en känsla av att ge arbetet en 

högre mening. Men bara för att organdonationen ger viss mening åt döden, gör det 

inte sorgen efter den avlidne lättare att bära för de anhöriga och de behöver lika 

mycket hjälp att komma vidare i sitt sorgearbete som andra som förlorat en anhörig 

(Monforte-Royo och Roqué, 2012). Författarens anser därför att de anhöriga inte får 

glömmas bort i och med att organdonationen är utförd utan de behöver känna att 

vårdpersonalen finns där för att stödja dem på samma sätt som innan 

organdonationen så de kan komma vidare i sitt sorgearbete. En donation kan vara en 

tröst och ett sätt att finna någon form av mening i situationen, men den kan aldrig ta 

bort smärtan och sorgen av att plötsligt ha förlorat en närstående. 
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9 Slutsats 

Studien resulterade i en djupare förståelse för hur sättet på vilket man som 

intensivvårdssjuksköterska bemöter anhöriga till hjärndöda patienter, aktuella för 

organdonation, har stor betydelse både för hur de anhöriga ställer sig till att donera 

sin närståendes organ samt hur de klarar av att gå vidare efter organdonationen. 

Samt att öka medvetenheten om hur speciellt bemötandet av dessa anhöriga är, då 

de inte förkommer någon annanstans än inom intensivvården. Att ge detta ämne en 

större plats i utbildningen skulle kunna ge blivande intensivvårdssjuksköterskor en 

ökad trygghet i deras kommande yrkesroll, då det är intensivvårdssjuksköterskorna 

som spenderar mest tid med de anhöriga och som kommer bli den som får ge och 

upprepa given information, ofta flera gånger, samt besvara frågor från anhöriga. Ur 

ett samhällsperspektiv skulle alla tjäna på att fler organ donerades då bristen på 

organ idag är fortsatt stor. En ökad kunskap hos intensivvårdssjuksköterskor 

gällande bemötande av dessa anhöriga samt en bredare kunskap om 

donationsprocessen i allmänhet, skulle kunna leda till att fler väljer att donera sina 

och/eller sina anhörigas organ. Därför borde en satsning på att utbilda 

intensivvårdssjuksköterskor i just denna form av bemötande kunna leda till en 

positiv utveckling av mängden tillgängliga organ och i förlängningen till att fler 

människor kan överleva.  

Som vidare forskning skulle det vara väldigt intressant att se större och kanske 

framförallt kontrollerade studier angående vilken betydelse vårdpersonalens 

inställning till organdonation har på de anhörigas beslutsfattande.  
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donation from 

the point of 

view of 
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descriptive 

study 

Virginio, B. 

C.A.E, 

Escudeiro, 

C.L., 

Christovam. 

B.P., Silvino, 

Z. R., 

Guimaraes, 
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dödsögon- 

blicket i 

donations- 

processen 

utifrån 

intensivvård

s- 

sköterskans 

synpunkt. 

I sitt arbete 

upplever 

intensivvårds- 

sköterskor en 

delad relation 

mellan 

donations-

processen och 

döendet genom 

omsorgen om 

patienten och 

dennes familj. 

Hög 

2 

(Cin

ahl 

nr 

68) 

Experiences 

of donor 

families after 

consenting to 

organ 

donation: A 

qualitative 

study. 

Berntzen, H., 

& Bjørk, I.T. 

(2014) 

Norge. 

Kvalitativ, 

utforskande 

design. 

Ändamålsenligt 

urval. 20 

familjemed- 

lemmar till 

organdonatorer. 
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strukturerade, 

tematiska 

intervjuer. 

Att 

undersöka 

familjemed-

lemmar till 

en hjärndöd 

organdonato

rs 

erfarenheter 

av 

donations- 

processen.  

Att själva 

organdonation-

processen var 

ansträngande för 

de anhöriga pga. 

att de saknade 

förståelse för och 

kunskap om 

organdonation 

och begreppet 
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nr 
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The core of 
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Forsberg, A., 

Flodén, A., 

Lennerling, 

A., Karlsson, 

V., Nilsson, 

Kvalitativ, 

”grounded- 

theory design. 

Ändamålsenligt 

Att 
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hur 

intensivvård

ssjuksköters

Det viktigaste för 

dessa sköterskor 

var att den 

hjärndöda 

patienten 

Hög 
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donation- A 

grounded 

theory study. 

M., & Fridh, 

I. 

(2014) 

Sverige 

urval. 29 

intensivvårds- 

sköterskor (26 

kvinnor och 3 

män). 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

kor erfar och 

hanterar 

vården av en 

avliden 

organdonato

r från 

underrättelse

n om 

eventuell 

hjärndöd till 

dess att 

anhöriga tar 

farväl av 

den avlidne. 

vårdades med 

respekt och 

värdighet samt 

att samma 

respekt och 

värdighet gavs i 

mötet med 

dennes anhöriga. 

4 

(Cin

ahl 

nr 

122) 

Approaching 

families on the 

subject of 

organ 

donation: A 

phenomenolog

ical study of 

the experience 

of healthcare 

professionals. 

Orøy, A., 

Strømskag, 

K.E., & 

Gjengedal, E. 

(2013) 

Norge. 

Kvalitativ 

hermenuetisk 

fenomenologis

k design. 

Ändamålsenligt 

urval. 32 

vårdpersonal 

(16 

sjuksköterskor, 

12 läkare och 4 

sjukhuspräster). 

Observationer 

av 

vårdpersonalen

s interaktion 

med 

organdonatorn 

närstående 

samt 

djupgående 

intervjuer. 

Att 

undersöka 

vårdpersonal

s 

professionell

a erfarenhet 

och få en 

djupare 

förståelse 

för 

interaktione

n med 

familjer 

under 

närmandet 

av ämnet 

gällande 

organdonati

on. 

Timingen för när 

frågan om 

organdonation 

togs upp var 

avgörande. De 

anhöriga måste 

få tid att smälta 

den första 
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om att deras 
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kommer att bli 

hjärndöd. Vidare 

var respekt för 

både patientens 

önskemål och 

familjens beslut 

viktiga, men det 

fanns även 

motstridiga 

känslor gällande 

att ta upp frågan 

om 

organdonation 

med de anhöriga. 

Hög 

5 

(Cin

ahl 

nr 

163) 

Interaction 

with potential 

donors´ 

families: The 

professional´ 

community of 

concern- a 

Orøy, A.,    

Strømskag, 

K.E, & 

Gjengedal, E. 

(2011). 

Norge. 

Kvalitativ, 

tolkande 

fenomenologis

k design. 

Ändamålsenligt 

urval. 32 

vårdpersonal 

(16 

Att 

undersöka 

vårdpersonal

s 

erfarenheter 

och få en 

djupare 

förståelse 

Två teman 

identifierades. 

Patientorienterad 

trots närvarande 

och 

familjeorienterad 

trots frånvarande. 

Från dessa kom 

Hög 



 

 

IX 

 

phenomenolog

icla study. 

sjuksköterskor, 

12 läkare och 4 

sjukhuspräster). 

Observationer 

av 

vårdpersonalen

s interaktion 

med 

organdonatorn 

närstående 

samt 

djupgående 

intervjuer. 

för 

interaktione

n med 

familjerna 

till allvarligt 

sjuka 

patienter 

eller till 

patienter 

med 

allvarliga 

hjärnskador. 

subteman som 

gick ut på att 

alternera mellan 

att vara 

närvarande och 

frånvarande samt 

att följa upp 

given 

information och 

undanhålla viss 

information. 

Vidare 

identifierades 

subteman: 

vändpunkt och 

flyttat fokus samt 

delvis 

närvarande i 

väntan på döden. 

6 

(Cin

ahl 

nr 

174) 

Empirically 

based 

recommendati

on to support 

parents facing 

the dilemma 

of paediatric 

cadaver organ 

donation. 

Bellali, T., 

Papazoglou, 

I., & 

Papadatou, D. 

(2007). 

Grekland. 

Del av en större 

studie. 

Kvalitativ 

metodologi. 

Ändamålsenligt 

urval om 22 

föräldrar (13 

kvinnor och 9 

män). 

Semistrukurera

de intervjuer. 

Att beskriva 

de 

utmaningar 

föräldrar till 

potentiella 

barn 

organdonato

rer träffar på 

innan, under 

och efter 

beslut om 

organdonati

on fattats 

samt 

identifiera 

föräldrarnas 

behov och 

de 

förväntninga

r som finns 

på 

vårdpersonal

en. Studien 

syftade även 

till att kunna 

identifiera 

evidens-

baserade 

rekommend

Föräldrar beslut 

att donera sitt 

barns organ var 

utmanande och 

fyllda med 

svårigheter både 

innan, under och 

efter 

donationsprocess

en. 

Utmaningarna 

identifierades 

under tre teman: 

1 personliga 

utmaningar, 2 

villkoren för 

organdonations 

förfrågan och 3 

mellanmänskliga 

utmaningar. 

Föräldrarnas 

främsta oro 

under 

donationsprocess

en var bristen på 

information från 

vårdpersonalen. 

Rekommendatio

nerna som 

Hög 



 

 

X 

 

ationer 

angående 

hur frågan 

om 

organdonati

on tas upp 

samt hur 

vårdpersonal 

bäst kan 

stödja 

familjen 

genom 

sorgeprocess

en 

baseras på denna 

studie innehåller 

bland annat: 

vikten av att 

skapa en 

förtroendefull 

relation till 

familjen, att ge 

emotionellt stöd 

till de anhöriga i 

kris samt 

uppmuntra och 

praktiskt ordna 

så att föräldrarna 

kan vara hos sitt 

barn på IVA 

avdelningen. 

7 

(Pub 

Med 

nr 

13) 

Impact of 

Organ 

Donation in 

Spanish 

Families: 

Phenomenolo

gical Approch 

Through 

Relatives´Live

d Experiences 

Gironés, P., 

Lillo Crespo, 

M., & 

Dominguez 

Santamaria, 

J.M. 

(2015) 

Spanien. 

Kvalitativ, 

fenomenologis

k design. 

Ändamålsenligt 

urval av 11 

familjemedlem

mar till 

organdonatorer. 

Djupgående 

intervjuer. 

Att 

undersöka 

familjers 

upplevelse 

av att få 

information 

om att deras 

nyligen 

avlidna 

anhörig kan 

bli en 

organdonato

r samt vilka 

bibetydelser 

som 

utvecklas 

från denna 

upplevelse 

och hur de 

kvarstår för 

familjemedl

emmarna. 

Studien visar att 

familjemedlemm

ar är i chock efter 

att ha förlorat en 

anhörig och de 

försöker separera 

donationsprocess

en från den. 

Vidare är de 

anhöriga 

medvetna om att 

de är i sorg men 

att för en del kan 

donation av 

organen vara en 

tröst då de 

känner att deras 

anhörig lever 

vidare i 

mottagaren av 

organen. 

Medel 

8 

(Pub 

Med 

nr 5) 

Request for 

organ 

donation 

without donor 

registration: a 

qualitative 

study of the 

perspektives 

De Groot, J., 

van Hoek, M., 

Hoedemaeker

s, C., 

Hoitsma, A., 

Schilderman, 

H., Smeets, 

W., Vernooij-

Dassen, M., 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

av 14 

djupgående 

intervjuer och 

ett brev. 

Ändamålsenligt 

urval 23 

deltagare (6 

Att 

undersöka 

anhörigas 

perspektiv 

angående 

förfrågan 

om 

organdonati

on där 

De flesta 

anhöriga till 

hjärndöda 

patienter som 

inte själva tagit 

ställning till 

organdonation, 

gav inte sitt 

tillstånd även om 

Hög 



 

 

XI 

 

of bereaved 

relatives. 

& van 

Leeuwen, E. 

(2016). 

Nederländern

a 

singlar, 7 par 

och 1 trio). 

patientens 

åsikt inte 

finns i 

donationsreg

istret. 

de själva var för 

donation. Många 

av dem som inte 

gav tillstånd till 

donation menade 

att detta berodde 

på att de blivit så 

överväldigade av 

att få frågan i 

samband med 

dödsbeskedet 

eller att de kände 

att de inte fick 

önskat stöd från 

vårdpersonalen 

eller sina 

anhöriga. 

9 

(Pub 

Med 

nr 

82) 

Organ 

Donation 

Experiences 

Of Family 

Members. 

Manuel, A., 

Solberg, S., & 

MacDonald, 

S. 

(2010). 

Kanada. 

Kvalitativ, 

fenomenolo-

gisk design. 

Urval 5 

kvinnor som 

donerat sina 

anhörigas 

organ. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

Att beskriva 

och tolka 

hur livet ser 

ut för dem 

som har 

donerat 

avlidna 

anhörigas 

organ. Detta 

för att kunna 

hjälpa 

sjukskötersk

or till nya 

insikter om 

dessa 

individers 

liv samt 

göra det 

möjligt för 

dem att 

utveckla 

strategier för 

att bättre 

möta och 

stötta dessa 

anhöriga. 

Fem teman 

identifierades. 1. 

Svårigheten att 

förstå att den 

anhörige dött, 

många hade svårt 

att acceptera och 

förstå att deras 

anhörige avlidit. 

2. Behovet av en 

positiv 

upplevelse i 

samband med 

dödsfallet, 

donationen sågs 

som ett sätt att 

göra något bra av 

det tragiska. Att 

döden av deras 

anhörig fick en 

mening. 3. Att 

skapa ett levande 

minne, många 

kände att deras 

anhörig levde 

vidare i de 

personer som 

fick organen. 4. 

Att köpa tid, att 

gå med på att 

donera organen 

Medel 



 

 

XII 

 

gav dem mer tid 

med sin anhörig 

innan de 

livsuppehållande 

åtgärderna 

avbröts vilket 

gav tid att förstå 

situationen och 

5. Hur viktigt det 

är med ett 

stödjande 

nätverk, här var 

familj och vänner 

viktigast men 

även av 

vårdpersonalen. 

Många ansåg att 

de inte fick 

tillräckligt med 

information om 

det som skedde 

med deras 

anhörig.  

10 

(Cin

ahl 

nr 2) 

A multicenter 

Qualitative 

Investigation 

of the 

Experience 

and 

Perspectives 

of Substitute 

Decision 

Makers Who 

Underwent 

Organ 

Donation 

Decisions 

Sarti, A. J., 

Sutherland, 

S., Healey, 

A., Dhanani, 

S., Landriault, 

A., 

Fothergill-

Bourbonnais, 

F., Hartwick, 

M., Beitel, J., 

Oczkowski, 

S., & 

Cardinal, P. 

(2018). 

Kanada. 

Kvalitativ, 

utforskande 

design. 

Ändamålsenligt 

urval av 27 

anhöriga till 

potentionella 

organdonatorer. 

Semi-

strukturerade 

intervjue 

Att 

dokument-

era donator- 

och icke 

donator 

familjers 

erfarenheter 

av samt de 

varaktiga 

effekter som 

organdona-

tionen hade 

på dem 

Fyra teman 

identifierades. 

Empatisk 

omvårdnad; att 

vårdpersonalen 

och framförallt 

sköterskorna var 

mycket 

empatiska 

kändes bra för de 

anhöriga. 

Behovet av 

information; 

vikten av att 

information gavs 

på rätt sätt och 

vid en optimal 

tidpunkt. 

Donations 

beslutet; De 

anhöriga ansåg 

det lättare att 

besluta då de 

visst patientens 

egen vilja. 

Hög 



 

 

XIII 

 

Effekter och 

uppföljning; 

effekterna av 

donations 

processen var 

både positiva och 

negativa. De 

flesta var 

tacksamma för 

uppföljning då de 

ofta hade 

obesvarade 

frågor. 

11 

(Pub 

Med 

nr 

193) 

A 

phenomeno-

logical study 

to understand 

the experience 

of nurses with 

regard to 

brainstem 

death. 

Ronayne, C. 

(2008) 

Storbritanni-

en 

Kvalitativ, 

hermeneutisk, 

fenomenologi-

sk studie. 

Urval: 6 

intensiv-

vårdssjuksköter

skor (4 kvinnor 

och 2 män). 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Att ta reda 

på vad som 

är de största 

svårig-

heterna för 

intensiv-

vårdssjuk-

sköterskan i 

vården av en 

hjärndöd 

patient. 

Fem 

huvudkategorier 

med 

underkategorier 

identifierades. 

Känslor, alla de 

intervjuade 

kunde identifiera 

sig med de 

hjärndöda 

patienterna och 

deras anhöriga. 

med kognitiv 

konflikt; där det 

kunde vara svårt 

att acceptera att 

patienten var död 

då denne såg så 

levande ut, både 

för sköterskorna 

och de anhöriga. 

Kommunikation 

både men 

patienten, de 

anhöriga och 

annan 

vårdpersonal. 

Alla de 

intervjuade sa att 

de pratade med 

den hjärndöda 

patienten fast de 

insåg att detta 

kunde förvirra de 

anhöriga. En del 

Hög 



 

 

XIV 

 

kände ångest 

inför att förklara 

situationen för de 

anhöriga då de 

ofta kände att de 

hade för kort tid 

på sig för att 

bygga en relation 

till dem. Skydd: 

alla kände att de 

ville skydda de 

anhöriga från 

ytterligare 

obehag, tex 

tyckte ingen av 

dem att det var 

lämpligt att 

anhöriga 

närvarade under 

hjärndödsdiag-

nostiken. 

12 

(Cin

ahl 

nr 

129) 

Understanding 

the experience 

of family 

facing 

hospitalization

, brain death, 

and donation 

interview. 

daSilva 

Knihs, N., 

Leitzke, T., 

de Aguiar 

Roza., 

Schirmer, J., 

& Moreira 

Domingues, 

T.A. 

(2015) 

Brasilien. 

Undersökande, 

deskriptiv, 

kvalitativ 

studie men 

fenomenolo-

gisk ansats.  

Ändamålsenligt 

urval av 18 

familjemed-

lemmar till 

hjärndöda, 

potentiella 

organdonatorer, 

(11 kvinnor 

och 7 män). 

Semistruktu-

rerade 

intervjuer. 

Att förstå 

familjers 

erfarenheter 

av 

inläggning-

en på 

sjukhus, 

hjärndöds 

diagnosen 

och 

organdonati

ons 

förfrågan. 

Två 

huvudkategorier 

med tillhörande 

underkategorier 

identifierades. 

”Sjukhusvistelse

n” och ”förfrågan 

om 

organdonation”. 

Under 

sjukhusvistelsen 

ingick ”nyhetens 

påverkan ”där de 

intervjuade 

talade om hur 

svårt det var att 

förstå allvaret i 

situationen och 

den chock som 

beskedet innebar. 

”Barriärer för 

kommunikation” 

innebar att 

familjerna hade 

svårt att förstå 

och ta in den 

Medel. 



 

 

XV 

 

information som 

gavs. Vidare 

ansåg familjerna 

att det var viktigt 

att de fick en 

relation till 

vårdpersonalen 

och att de 

behandlade dem 

med vänlighet, 

empati och 

respekt. 

Förfrågan om 

organdonation 

tyckte många 

familjemedlemm

ar kom för tidigt. 

De hade inte 

ännu kunnat 

förstå att deras 

anhörig var död 

och nekade 

därför 

organdonation. 

13 

(Cin

ahl 

nr 

20) 

Experiencing 

organ 

donation: 

feelings of 

relatives after 

consent. 

Nascimento 

Fernandes, 

ME., 

Lourenҫo de 

Camargo 

Bittencourt, 

ZZ., & de 

Fátima 

Santana 

Ferreira Boin, 

I. 

(2015) 

Brasilien. 

Kvalitativ, 

utforskande 

design. Urval: 

7 familjemed-

lemmar (1 

kvinna och 6 

män), till 

organdonatorer. 

Semistruktur-

erade 

intervjuer. 

Att 

identifiera 

erfarenheter 

och känslor 

angående 

donations 

processen, 

från 

anhöriga till 

en 

organdona-

tor på en 

transplantati

onsenhets, 

perspektiv. 

I resultatet 

framkom att de 

anhöriga hade 

svårt att ta in att 

den anhörige dött 

och de tyckte att 

läkarna tog upp 

frågan om 

organdonation 

alldeles för 

tidigt. De hade 

inte hunnit 

processa att deras 

anhörig var död, 

vissa hade svårt 

att tro att var 

sant. De anhöriga 

var dock nöjda 

med den 

information de 

fick av 

transplantations-

teamet. De 

anhöriga saknade 

Hög 



 

 

XVI 

 

uppföljning från 

sjukhuset efter 

donationen. De 

hade behövt stöd 

och de flesta 

hade inte 

ekonomi för att 

bekosta en 

psykolog på 

egenhand. 

14 

(Cin

ahl 

nr 

17) 

Experiences 

and 

expectations 

of nurses in 

caring for 

organ donors 

and their 

families. 

de Moraes, E. 

L., Ferreira 

Neves, F., dos 

Santos, M. J., 

Barbosa 

Merighi, M. 

A., & Braga 

Massarollo, 

M. C. K. 

(2015) 

Brasilien. 

Kvalitativ med 

social, 

fenomenologis

k design. 

Urval 20 

intensivvårds-

sjuksköterskor. 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Att förstå 

intensiv-

vårdssjuk-

sköterskors 

erfarenheter 

av och 

förvänt-

ningar på 

vården av 

organdona-

torer och 

deras 

familjer. 

Två teman 

identifierades. 

”Svårigheter som 

uppstår” och 

”interventioner i 

vården av 

anhöriga”. Bland 

de svårigheter 

som uppstår är 

de anhörigas 

svårighet att 

acceptera att 

deras 

familjemedlem 

är död, speciellt 

om dödsorsaken 

är en traumatisk 

olycka eller om 

den avlidne är 

ung. En annan 

svårighet är om 

läkaren inte kan 

ge information 

som de anhöriga 

kan förstå, det 

gör 

Hög. 



 

 

XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sköterskornas 

interaktion med 

familjen svårare. 

De menar även 

att de är dåligt 

förberedda för att 

ta hand om 

familjer i kris. 

Interventioner 

som sköterskorna 

använder är att 

skapa en relation 

till familjen som 

bygger på empati 

och effektiv 

kommunikation. 

Sköterskorna tar 

även upp vikten 

av att utbilda 

familjerna i 

organ-

donationens 

betydelse för att 

rädda liv. 
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