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Abstrakt 

Bakgrund: Att vårda potentiella donatorer är en svår uppgift för sjuksköterskan och 

på grund av den komplexitet och stress som situationen medför är det utmanande för 

sjuksköterskan på intensivvårdsavdelningen. 

Syfte: Syftet var att belysa intensivvårdssjuksköterskans uppfattningar och erfaren-

heter av att vårda patienter med konstaterad hjärndöd och som är potentiella organ-

donatorer. 

Metod: Denna litteraturstudie baserades på 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Systematisk dataanalys användes där data analyserades genom en manifest inne-

hållsanalys. 

Resultat: Den systematiska dataanalysen resulterade i åtta subkategorier och tre ka-

tegorier. Dessa kategorier var: Sjuksköterskans perspektiv påverkar vårdandet, Den 

utmanande vården och En vård som väcker starka känslor. 

Resultatet visade att begreppet hjärndöd var svårt att förstå då patienten såg levande 

ut. Sjuksköterskans kunskap och syn på organdonation påverkade vården och det 

var en utmanande uppgift att balansera vården mellan den potentiella donatorn och 

de närstående. I vården av den potentiella donatorn och mötet med de närstående 

väcktes starka känslor. 

Slutsats: Situationen kring den potentiella donatorn och kommunikationen med de 

närstående är mycket utmanande för sjuksköterskan. En god arbetsmiljö och utbild-

ning i kommunikation är av största vikt för att stärka sjuksköterskans professionella 

roll. 
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Abstract 

Background: To care for potential donors is a difficult task for nurses and due to 

the complexities and stressors the situation creates, it is a big challenge for nurses in 

the intensive care units. 

Aim: The aim was to clarify the intensive care nurse´s perceptions and experiences 

caring for patients with the diagnosis of brain death and that are potential organ do-

nors. 

Method: This literature review was conducted by composing 14 qualitative scien-

tific articles. A systematic data analysis was used where data was analysed through 

a manifest content analysis. 

Results: The systematic data analysis resulted in eight subcategories and three cate-

gories. The three categories described as: The nurse´s perspectives influence the 

care, The challenging care and A care that evokes strong emotions. 

The result showed that the concept of brain death was hard to understand when the 

patient actually looks alive. The knowledge of the nurse and the perception of organ 

donation influenced the care and it was a challenging duty to balance the care of the 

potential donor and the relatives. When caring for the potential donor and meeting 

with the relatives, strong emotions were created. 

Conclusion: The situation around the potential donor and the communication with 

the relatives is very challenging for the nurse. A healthy work environment and edu-

cation in communication are crucial to improve the professional role of the nurse. 
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1 Inledning 

Det som är garanterat för alla människor runt om i världen är att vi alla kommer att 

dö en dag. Det finns bara en död men vi vet inte när vi kommer att dö eller hur vi 

kommer att dö (Lilja Andersson & Forsberg, 2014). I Sverige har antalet personer 

med diagnosen hjärndöd som vårdas på intensivvårdsavdelning blivit fler, därav ge-

nomförs fler organdonationer enligt Socialstyrelsen (2015a). Scandiatransplant 

(2020) anger att 194 personer diagnostiserades som hjärndöda i Sverige under 2019 

och utav dessa blev 187 aktuella för organdonation. Forskning visar att det ställs 

stora krav på intensivvårdssjuksköterskan vid vården av en patient med diagnosen 

hjärndöd inför eventuell organdonation och det kan upplevas som känslosamt, utma-

nande och stressigt (de Araújo & Braga Massarollo, 2014; Pearson, Robertson-Malt, 

Walsh, & Fitzgerald, 2001). Frågor som uppkommer är hur det känns för sjukskö-

terskan att fortsätta ge vård till någon som man annars slutar vårda och hur det är att 

ta hand om de närstående som är i en krissituation. Då det idag saknas en samlad 

bild kring hur intensivvårdssjuksköterskan upplever och påverkas av denna situation 

och eftersom Regeringskansliet (2019) förutser att den medicintekniska utveckl-

ingen kommer att bidra till att vården av dessa patienter blir vanligare, är detta ett 

område som är i behov av mer forskning. Den nya kunskapen skulle kunna ge en 

ökad förståelse samt stödja och stärka intensivvårdssjuksköterskan i sin profession-

ella roll i omvårdnadsarbetet. 

2 Bakgrund 

2.1 Hjärndöd och hjärndödsdiagnostik 
Lilja Andersson och Forsberg (2014) skriver att det ibland talas om hjärtdöd och 

hjärndöd som två olika sätt att dö på, men att det bara finns en död. Döden kan dock 

inträffa på olika sätt. Det vanligaste sättet är att hjärtat stannar och inom några mi-

nuter leder det till att samtliga funktioner i hjärnan faller bort. Det andra sättet in-

träffar när patienten vårdas i respirator och hjärnans funktioner totalt och oåterkalle-

ligt faller bort fast hjärtat fortfarande slår (Lilja Andersson & Forsberg, 2014). Sve-

rige använder, liksom de flesta andra länder, ett hjärnrelaterat dödsbegrepp där män-

niskan anses död då samtliga funktioner i hjärnan totalt och oåterkalleligt har fallit 

bort (Socialstyrelsen, 2019; Lag om kriterier för bestämmande av människans död, 

SOSFS:1987:269). Tillstånd som kan leda till hjärndöd är obotliga hjärnskador till 

följd av hjärtstopp med inadekvat hjärt- och lungräddning, traumatisk hjärnskada, 

subaraknoidal blödning och intracerebral blödning. Oavsett orsak till hjärndöd är fy-

siologin liknande. Otillräcklig syresättning av hjärnvävnaden leder till ökande ödem 

och ökat intrakraniellt tryck. Genomblödningen och därmed syresättningen minskar 

ytterligare och leder till inklämning eller totalt upphört blodflöde och nekros av 

hjärnvävnaden (Starr, Tadi, & Pfleghaar, 2019). När alla cellerna i hjärnan dör till 

följd av lång syrebrist kallas det för total hjärninfarkt (Regeringskansliet, 2019). 

Om total hjärninfarkt inträffar när patienten vårdas i respirator upprätthålls gasutby-

tet och därmed bibehålls hjärtverksamheten och kroppens cirkulation, även om den 
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intrakraniella blodcirkulationen har upphört (Socialstyrelsen, 2019; Widgren, 2019). 

Döden konstateras då genom direkta kriterier, vilka är hjärnrelaterade (Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, 2018). De direkta kriterierna beskrivs i Socialstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död (SOSFS 

2005:10) och innebär att två kliniska neurologiska undersökningar ska göras med 

minst två timmars mellanrum. De kliniska undersökningarna innebär att läkaren un-

dersöker patienten gällande medvetslöshet utan reaktioner på kranialnervsinnerverat 

område, avsaknad av spontana ögonrörelser, ljusstela pupiller samt bortfall av 

korneal-, blick- och svalgreflexer. Patienten ska inte heller ha spontanandning eller 

få reaktion på hjärtfrekvens vid tryck på ögonbulb. Om patienten har misstänkt hjär-

ninfarkt utan känd orsak, låg kroppstemperatur eller farmakologiskt eller metabolt 

påverkad hjärnfunktion krävs även cerebral angiografi för att ställa diagnosen hjärn-

död (SOSFS 2005:10). 

Vid total hjärninfarkt uppstår hemodynamisk instabilitet hos patienten på grund av 

hormonella, neurohormonella och inflammatoriska processer. Ischemi i hjärnstam-

men utlöser Cushing-reflexen som ger hypertension, bradykardi och oregelbunden 

andning. För att upprätthålla den cerebrala perfusionen sker ett stort utsläpp av cir-

kulerande hormoner. Denna “autonoma storm” resulterar i plötslig hypertension, 

takykardi, arytmier och ökat syrgasbehov till hjärtat. Slutligen uppstår total ischemi 

i hjärnstammen och därmed total förlust av sympatikustonus. Tillståndet ger kraftig 

vasodilatation med hypotension och hemodynamisk instabilitet. Utöver detta bidrar 

även diabetes insipidus, sepsis, metabol acidos och lungödem till den hemodyna-

miska instabiliteten (Korte, Garber, Descourouez, Richards, & Hardinger, 2016). 

2.2 Vården av en potentiell organdonator 
En viktig del av den svenska hälso- och sjukvården är organdonation (Socialstyrel-

sen, 2015b). Organ- och vävnadsdonation sker från både levande och avlidna givare. 

De levande donatorerna kan donera en njure eller en del av levern, men det senare är 

mer sällsynt. I Sverige kan den avlidne patienten som har vårdats i respirator donera 

organ som njurar, hjärta, lever, lungor, bukspottkörtel och tunntarm (Socialstyrel-

sen, 2015a). Om en patient som vårdas i respirator utvecklar total hjärninfarkt är det 

intensivvårdsavdelningens uppdrag att möjliggöra organdonation (Socialstyrelsen, 

2019). En patient med diagnosen hjärndöd som är för organdonation kan rädda livet 

på flera personer, då det finns möjlighet att donera fler än ett organ (Socialstyrelsen, 

2015b). Varje avliden donator donerade under år 2014 organ till i genomsnitt drygt 

fyra personer (Socialstyrelsen 2015a). 

En skyldighet som hälso- och sjukvården har är att ta reda på den potentiella dona-

torns inställning till organdonation. För att få information om patienten har samtyckt 

till organdonation, eftersöks patienten i donationsregistret och närstående tillfrågas. 

Det är alltid patientens sista uttryckta vilja som gäller, men om viljan är okänd om-

beds de närstående att ta hänsyn och tolka den avlidnes vilja i frågan (Socialstyrel-

sen, 2019). När en möjlig donator har identifierats på intensivvårdsavdelningen, ska 

läkare eller sjuksköterska alltid kontakta transplantationskoordinatorn, som i sin tur 

kontaktar jourhavande transplantationskirurg. Den jourhavande transplantationski-

rurgen avgör den medicinska lämpligheten hos den potentiella donatorn. Om resul-

tatet blir att patienten är medicinsk lämplig för organdonation och ett medgivande 
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till donation finns, har transplantationsteamet 24 timmar på sig att ta tillvara orga-

nen från det att patienten diagnostiserats som avliden i total hjärninfarkt (Socialsty-

relsen, 2015a). Om patienten har uttryckt en negativ inställning till donation, eller 

om inställningen är okänd och närstående nekar eller är oeniga om den avlidnes be-

slut, är donation inte aktuell och all intensivvårdsbehandling ska snarast avslutas 

(Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2018). 

År 2018 avled 3580 personer på intensivvårdsavdelningar i Sverige. Bland de av-

lidna som vårdades i respirator med svår nytillkommen hjärnskada ansågs 471 per-

soner som möjliga donatorer. Av dessa utfördes endast 182 organdonationer och an-

ledningen till skillnaden i antalet var att dödsfallet inte konstaterades med direkta 

kriterier, då total hjärninfarkt inte utvecklades eller att behandlingen avbröts på 

grund av medicinska orsaker. En annan orsak var att patientens vilja om orgando-

nation var okänd och närstående valde att neka donation (Socialstyrelsen, 2019). 

Tillgången på organ är mindre än efterfrågan och varje år dör ett antal personer i 

väntan på nya organ (Regeringskansliet, 2019). Enligt Scandiatransplant (2020) dog 

37 personer i Sverige år 2019 i väntan på organ. 

2.3 Sjuksköterskans roll och ansvar inom intensivvård vid  

organdonation 
Intensivvårdssjuksköterskans uppgift är att övervaka och hantera den hemodyna-

miska instabilitet som uppstår hos patienten (Costa Alves, Borges de Oliveira, Ba-

tista dos Santos, Caminha Leal, & de Freitas Sousa, 2018; Henriksson, 2016). En 

obalans mellan tillgång och efterfrågan på syre kan uppstå och ge ischemi i patien-

tens organ och för att undvika dysfunktion hos de organ som planeras för donation 

är det därför av största vikt att hantera dessa patofysiologiska följder på ett korrekt 

sätt (Korte et al., 2016). 

För att en patient ska kunna bli aktuell som organdonator, krävs det flera olika insat-

ser och mycket kunskap hos intensivvårdspersonalen, efter att patienten har avlidit 

(Socialstyrelsen, 2019). Costa Alves et al. (2018) beskriver att det är viktigt att sjuk-

sköterskan har kunskap om de snabba förändringar som kan ske hos patienten. Pati-

enten som konstaterats hjärndöd får symtomatisk behandling för att bevara bästa 

möjliga funktion hos de organ som ska transplanteras (Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset, 2018). Cirkulationsstödjande läkemedel, intravenös vätskebehandling, re-

spiratorbehandling och antibiotika ges till patienten och vid njursvikt kan även dia-

lysbehandling bli aktuell. All behandling syftar till att bevara normal organfunktion 

och är nödvändig för att organdonation ska kunna utföras (Costa Alves et al., 2018; 

Regeringskansliet, 2019). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjukskö-

terska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (Riks-

föreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) ska 

intensivvårdssjuksköterskan även kunna stödja och informera närstående i samband 

med vården av en donator inför organdonation. Pearson et al. (2001) beskriver att 

närstående i denna situation drabbas av stora omvälvande känslor och därför är i be-

hov av sjuksköterskans stöd. Det är en svår balans för sjuksköterskan att veta hur 

mycket stöd och information närstående behöver. Varje närstående är unik och sjuk-

sköterskan måste vara lyhörd för att kunna anpassa stöd och information, då närstå-

ende på grund av olika omständigheter och erfarenheter reagerar olika. Balansen 
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mellan vad närstående orkar höra och vad de behöver veta för att förstå situationens 

komplexitet är hårfin (Pearson et al., 2001). 

2.4 Etik och etiska dilemman i vården av en potentiell donator 
Forskning visar att sjuksköterskan upplever vården av en patient med diagnosen 

hjärndöd som stressig och emotionellt påfrestande samt upplever kontakten med 

närstående som komplicerad (Kentish-Barnes et al., 2017; Pearson et al., 2001). Att 

vårda dessa patienter är en av de svåraste arbetsuppgifter som intensivvårdssjukskö-

terskan har (Pearson et al., 2001). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Respekt för mänskliga rättigheter, rätten till liv och egna val samt rätten till värdig-

het och att bli bemött med respekt ska va en naturlig del i vården (Svensk sjukskö-

terskeförening, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2015a) ska hela situationen kring en 

patient med diagnosen hjärndöd behandlas med respekt, från dödsdiagnostiken, död-

förklaringen och omsorgen av närstående från dödsbesked fram till avsked. Att re-

spektera den döde patientens kropp är viktigt för att patienten ska få en värdig död 

(Forsberg et al., 2015; Pearson et al., 2001). Autonomi-, att inte skada-, att göra 

gott- och rättviseprincipen är fyra etiska principer inom hälso- och sjukvården som 

lättare skapar struktur och vägledning i den etiska argumentationen. Dessa principer 

skyddar även människans okränkbarhet, lika värde samt liv (Sandman & Kjellström, 

2013). Att vårda en patient som är potentiell organdonator är ett krävande arbete och 

samtidigt uppstår det etiska dilemman. Ett etiskt dilemma kan vara när en person 

dödförklaras och de närstående drabbas av ett plötsligt dödsfall, samtidigt som situ-

ationen kan ge nya livsmöjligheter för den eller de som får ta emot organ från den 

avlidne (Socialstyrelsen, 2015a). Detta beskrivs i studien av de Araújo och Braga 

Massarollo (2014), där vårdpersonalen beskriver att de har svårt att acceptera dia-

gnosen och att handskas med döden och att tvetydiga känslor uppstår då organdona-

torn dör men samtidigt kan rädda någon annans liv. de Araújo och Braga Massarollo 

beskriver även att etiska dilemman uppstår hos vårdpersonalen då patienten trots di-

agnosen hjärndöd, ska ha samma vård som om han eller hon var levande. Enligt So-

cialstyrelsen (2015a) blir det etiska dilemmat väldigt tydligt, när det som initialt är 

vård av en svårt hjärnskadad patient övergår till vård av en potentiell organdonator. 

En värdekonflikt kan då uppstå mellan de två etiska principerna - plikten att främja 

liv och respekten för den döda kroppen. 

2.5 Kunskap och kompetens vid organdonation 
Forskning visar att kunskapsbrist är ett stort hinder för organdonation. Oftast har 

samhället en brist på kunskap om hur det går till, men denna kunskapsbrist finns 

även hos högutbildade personer såsom sjuksköterskor och läkare (Costa Alves et al., 

2018). Amaral da Silva et al. (2018) beskriver att intensivvårdspersonal har goda 

kunskaper om riktlinjer och protokoll om patienter med konstaterad hjärndöd på sin 

enhet, dock bör träning i att fokusera på bevarande av organ för sjuksköterskor fin-

nas på sjukhusen för på så sätt kunna tillhandahålla en hög professionell kompetens 

och öka antalet effektiva donationer. Även studien av Costa Alves et al. (2018) be-

skriver att det finns behov av träning för intensivvårdssjuksköterskor gällande hjärn-

död och vård av dessa potentiella organdonatorer. Som vårdgivare inom hälso- och 

sjukvården är det en skyldighet att främja organ- och vävnadsdonation (Socialstyrel-
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sen, 2015b). Enligt Forsberg et al. (2015) spelar dock erfarenheten roll i detta sam-

manhang, då liten professionell erfarenhet av att vårda en patient med konstaterad 

hjärndöd påverkar viljan att uppmuntra till organdonation. Forsberg et al. beskriver 

även att intensivvårdssjuksköterskor är mer positiva till organdonationsprocessen 

desto fler potentiella donatorer de vårdar, då de får mer erfarenheter av att hantera 

organen och att bemöta med de närstående. 

2.6 Teoretisk referensram 
Denna litteraturöversikt utgår från Joyce Travelbees omvårdnadsteori om omvård-

nadens mellanmänskliga aspekter. Teorins viktigaste begrepp är människan som en 

individ, lidande, mening, kommunikation och mellanmänskliga relationer. Omvård-

nadens mål är att hjälpa sjuka och lidande människor att uthärda och övervinna li-

dandet och hjälpa dem att finna mening i den upplevelsen. När en person diagnosti-

seras som hjärndöd, drabbas de närstående av en förlust och kanske av ett lidande 

som de måste bearbeta och hantera. Sjuksköterskan måste kunna kommunicera och 

skapa en mellanmänsklig relation med de närstående för att kunna ge adekvat stöd i 

situationen. 

2.6.1 Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 

Då Travelbees egen bok från 1971 är svår att få tag i, utgår nedanstående beskriv-

ning från Kirkevolds (2000) analys av Travelbees teori om omvårdnadens mellan-

mänskliga aspekter. 

Travelbee beskriver människan som en unik och oersättlig individ. En individ som 

endast existerar en gång, som är lik men ändå olik alla andra personer som lever, har 

levt eller kommer att leva. Alla människor får ta del av vissa erfarenheter, såsom 

sjukdom och lidande, men den enskilda individens upplevelser av detta är bara den 

individens upplevelser. 

Lidandet är något som alla individer kommer att uppleva, då det enligt Travelbee är 

en ofrånkomlig del av att vara människa. Lidandet är en fysisk, psykisk, emotionell 

eller andlig upplevelse och kan uppkomma av olika typer av förluster, separation 

från närstående eller minskad känsla av egenvärde och det är ofta knutet till sjuk-

dom. Lidandet har olika nivåer, från ett övergående obehag till ett extremt lidande 

som kan övergå i en förtvivlad uppgivenhetsfas och därefter en sista fas av apati och 

likgiltighet. Travelbee beskriver att de två sista faserna, som kallas “mellanmänsk-

liga akuthjälpssituationer”, kräver omedelbar insats av sjuksköterskan. Den sista fa-

sen kan dock vara svår att vända och det är av yttersta vikt att agera innan individen 

når denna nivå av lidande. 

Lidandet upplevs oftast meningslöst och orättvist och att då finna mening i situat-

ionen hjälper individen att förstå varför det händer och att kunna gå vidare. Känslan 

av mening gör livet värt att leva och människor kan behöva hjälp med att finna me-

ning i olika erfarenheter. Travelbee tydliggör att en person som har ett omvårdnads-

behov är en person i kris eller en person som söker hjälp på grund av ett upplevt 

problem. Även personer som inte finner någon mening i situationer eller personer 

som är oförmögna att hantera sjukdom och lidande är i behov av omvårdnad. 

Målet för omvårdnaden är att hjälpa personen att bemästra lidande och sjukdom 

samt att finna mening i upplevelsen. Kommunikation är ett krav för att kunna uppnå 
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målet. Kommunikation sker både verbalt och icke-verbalt och är en komplicerad 

process. Det kräver kunskap och förmåga att behärska kommunikationstekniker 

samt känslighet och sinne för timing. 

För att uppnå omvårdnadens mål krävs även en mellanmänsklig relation. Relationen 

måste vara ömsesidig mellan sjuksköterskan och den som är i behov av omvårdnad. 

Enligt Travelbee måste flera faser genomgås innan den mellanmänskliga relationen 

uppnås. Den första fasen är det första mötet mellan individerna där ett första intryck 

av den andre skapas. Sjuksköterskans förmåga att se den andra personen beror på 

hennes intresse för andra människor och på hennes förmåga att “gå utanför sig 

själv”. Efterhand som kommunikationen pågår försvinner de stereotypa intryck som 

skapats i det första mötet och istället framträder personernas olika identiteter. Em-

pati, att dela och förstå en annan individs psykologiska tillstånd, uppstår när tankar 

och känslor delas mellan individerna. Nästa steg i den mellanmänskliga relationen 

är sympati som kännetecknas av medlidande och hänger samman med en önskan om 

att lindra lidande. Sympati är ett sätt att tänka, en attityd och en känsla som kommu-

niceras till den andre. I den sista fasen, när sjuksköterskan och den hjälpsökande de-

lar samma upplevelse, uppstår en ömsesidig kontakt och förståelse mellan indivi-

derna. 

3 Problemformulering 

På intensivvårdsavdelningen möter sjuksköterskan människor som utsatts för trau-

matiska situationer där döden är mer eller mindre närvarande. Hos patienter som av-

lider på intensivvårdsavdelning av obotliga hjärnskador och samtidigt vårdas i respi-

rator, slår hjärtat fortfarande och dessa patienter kan då bli aktuella för organdonat-

ion. Patienten är död men kroppen kan upplevas som levande eftersom den fortfa-

rande är varm. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan som har en central och vik-

tig roll i omvårdnadsarbetet av dessa patienter samt deras närstående. Ett krav är 

bland annat att intensivvårdssjuksköterskan ska beakta och utföra sitt arbete utifrån 

goda etiska principer som följer lagar inom hälso- och sjukvården. Hur känns det för 

sjuksköterskan att fortsätta ge vård till någon som man annars slutar vårda och hur 

är det att ta hand om de närstående som är i en krissituation? 

Forskning visar att intensivvårdssjuksköterskan upplever etiska dilemman samt att 

det kan vara svårt och stressigt att vårda dessa patienter. Mycket talar för att det idag 

saknas en samlad bild kring hur intensivvårdssjuksköterskan upplever och påverkas 

av denna situation. Eftersom forskning visar att vården av patienter med konstaterad 

hjärndöd har ökat, är detta ett viktigt område att belysa. 

En samlad bild av tidigare forskning skulle kunna ge en ökad förståelse hos inten-

sivvårdssjuksköterskan som bättre kan förbereda sig på situationen samt kan bidra 

till att stärka deras professionella roll i omvårdnadsarbetet. Den samlade kunskapen 

i denna litteraturstudie kan även bidra till kompetensutveckling för kollegor och 

team som vårdar dessa patienter samt kan leda till en förbättrad organisation. 
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4 Syfte 

Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans uppfattningar och er-

farenheter av att vårda patienter med konstaterad hjärndöd och som är potentiella or-

gandonatorer. 

5 Metod 

5.1 Design 
Denna litteraturstudie utgick ifrån en kvalitativ ansats med systematisk datain-

samling och analys, baserad på vetenskapliga artiklar för att belysa och lyfta fram 

sjuksköterskans uppfattningar och erfarenhet av att vårda patienter med konstaterad 

hjärndöd på en intensivvårdsavdelning. Enligt Kristensson (2014) syftar en littera-

turstudie med systematisk datainsamling och analys till att samla befintlig forskning 

inom ett område och därefter sammanställa ett resultat. Den kvalitativa ansatsen syf-

tar till att belysa erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. Enligt Kristensson är 

en litteraturstudie ett bra sätt att samla tidigare forskning, det kan bidra till evidens-

baserad vård och kan även bidra till systemförändring. 

Studien hade även en induktiv ansats. Enligt Kristensson (2014) innebär en induktiv 

ansats att en slutsats formuleras genom att utgå från delar till en helhet, som senare 

kan formulera en teori utifrån inhämtad fakta. Kristensson beskriver att motsatsen är 

en deduktiv ansats, där man utgår ifrån helheten eller en teori som formulerats, för 

att sedan testa teorin genom att samla fakta. Den deduktiva ansatsen används oftast 

inom kvantitativ metodik. 

5.2 Urval 
Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017) är det 

viktigt vid en litteraturstudie att skaffa sig en bra sökstrategi. SBU rekommenderar 

även att SPICE-modellen kan användas för att avgränsa och systematisera litteratur-

sökningen samt strukturera och specificera syftet. SPICE står för setting, per-

spective, interest, comparison och evaluation. När SPICE är välstrukturerad blir lit-

teratursökningen mer specifik då inklusions- och exklusionskriterier växer fram lik-

som eventuella avgränsningar. Enligt SBU måste dock inte alla delar i SPICE bes-

varas och i denna litteraturstudie är C-comparison inte tillämpbart. 
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Tabell 1. Studiens avgränsning och sökord med hjälp av SPICE 

 

Studiens inklusionskriterier var publicerade vetenskapliga artiklar med etiskt god-

kännande som berör sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter kring hjärndöd 

och organdonation på intensivvårdsavdelning. Artiklar från olika länder skrivna på 

engelska mellan år 2009-2020 inkluderades. Artiklar som även berörde annan vård-

personals uppfattningar och erfarenheter i ämnet inkluderades om de tydligt redovi-

sade sjuksköterskans upplevelser för sig. Exklusionskriterier var artiklar som be-

handlade DCD (Donation after Circulatory Death), pediatrik samt kvantitativ forsk-

ning och tidigare litteraturöversikter. 

5.3 Datainsamlingsmetod 
Enligt Kristensson (2014) strävar författarna av en litteraturstudie efter att insamla 

all tillgänglig vetenskaplig litteratur. Vidare anser Kristensson att den bästa och 

mest vanliga sökningen av litteratur är databassökningar med hjälp av olika sökord. 

I denna studie användes CINAHL och PubMed, vilka anses vara breda databaser 

som täcker medicin, omvårdnad och omvårdnadsforskning (Kristensson, 2014; 

SBU, 2017). 

I de slutgiltiga sökningar användes sökorden “care brain death”, “brain death”, 

“nurse”, “perceptions”, “attitudes”, “opinion”, “experience”, “view”, “reflection”, 

“beliefs” och “feelings” i olika kombinationer, vilket samlade alla de funna artik-

larna i två sökningar (Bilaga 1). Begränsningar som användes i CINAHL var eng-

lish language, 2009-2020 och peer-reviewed. Begränsningar i PubMed var english 

language och 2009-2020 och best match. Sökorden kombinerades med hjälp av de 

booleska operatorerna “AND” som specificerar sökningen och “OR” som istället ut-

vidgar sökresultatet, vilket gör sökningen mer avancerad (SBU, 2017). Databassök-

ningarna kompletterades med en manuell genomgång av referenslistor i relevanta 

artiklar och ytterligare två artiklar kunde därefter inkluderas i studiens sökschema 

(Bilaga 1). 
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Vid litteratursökningarna grovsållades artiklarna i träfflistan genom läsning av titel 

och abstrakt (Figur 1). De artiklar som verkade relevanta för studien lästes därefter i 

fulltext och bedömdes utifrån inklusions- och exklusionskriterier i enlighet med 

SBU (2017) rekommendation. För att säkerställa att artiklarna från PubMed var 

peer-reviewed används databasen Ulrichweb. Ulrichweb är en databas som används 

för att få detaljerad information om tidskrifterna, såsom att de använt peer-reviewed 

(Ulrichweb, 2020). De sex artiklar som exkluderades (se Figur 1) efter fulltextläs-

ning svarade inte mot inklusionskriterierna, då de inte besvarade denna studies syfte 

samt att det inte hade framgått i abstrakt att de var kvantitativa studier, litteraturstu-

dier eller projektplaner. Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

etiskt godkända, dock saknade en av artiklarna ett tydligt etiskt resonemang. Denna 

artikel inkluderades ändå efter kontroll av tidskriftens krav på etiskt godkännande i 

publicerade artiklar på tidskriftens webbsida samt efter konsensusdiskussion mellan 

författarna. Ett begrepp som användes i tre av de brasilianska studierna var “nursing 

technicians” och författarna var osäkra på begreppets betydelse. Begreppet kontrol-

lerades och innebär sjuksköterska med vidareutbildning (Göttems, Alves, & Sena, 

2007) och dessa artiklar inkluderades därefter. 

För att inkludera artiklar med god kvalitet till litteraturstudien kvalitetsgranskades 

artiklarna i enlighet med SBU (2017). I denna studie användes SBU (2017) gransk-

ningsmall för kvalitativa studier, som i sitt ursprung omfattar 21 frågor för kvalitets-

granskning. 19 av dessa frågor ansågs relevanta och användes därför i kvalitets-

granskningen av denna studies resultatartiklar (Bilaga 2). Litteraturstudiens förfat-

tare beslutade att varje “Ja” på frågorna i granskningsmallen gav ett poäng och varje 

“Nej” eller “Oklart” gav noll poäng. Kvaliteten på artiklarna bedömdes som låg, 

medelhög eller hög kvalitet och artiklar med låg kvalitet exkluderas i enlighet med 

SBU (2017). Mindre än 11 poäng ansågs av författarna som låg kvalitet, 11-15 po-

äng ansågs som medelhög och 16-19 poäng ansågs vara hög kvalitet. Initialt läste 

och granskade författarna de 16 utvalda artiklarna (se Figur 1) var för sig. Konsen-

susdiskussion skedde sedan mellan granskarna kring artiklarnas kvalitet i enlighet 

med SBU (2017). Slutligen exkluderades ytterligare två artiklar efter konsensusdis-

kussionen, en artikel exkluderades på grund av låg kvalitet vid kvalitetsbedöm-

ningen och en artikel för att urvalet inkluderade fler vårdpersonal än bara sjukskö-

terskor och där artikeln inte tydligt särskilde de olika professionernas erfarenheter. I 

enlighet med SBU (2017) har en artikeltabell skapats över resultatartiklarna, dess 

egenskaper, resultat och kvalitet (Bilaga 3). 
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Figur 1. Urvalsprocessen och kvalitetsgranskning av artiklarna. 

* Kvalitetsgranskade enligt en omarbetad granskningsmall från SBU (2017) 

5.4 Analys 
Totalt analyserades 14 artiklar i denna litteraturstudie som ligger till grund för resul-

tatet i studien. Analysen av materialet har genomförts enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) kvalitativa innehållsanalys på en manifest nivå. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är analysenhet, meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, kodning, kategorier och tema centrala begrepp i en kvali-

tativ innehållsanalys, där skillnader och likheter beskrivs i kategorier och teman på 

olika abstraktions- och tolkningsnivåer. Analysenhet är det material som blir före-

mål för studien. Därefter tas meningsenheter ut ur texten, vilket motsvarar ett antal 

ord, meningar eller stycken som har ett gemensamt budskap och svarar på studiens 

syfte. Vidare kondenseras texten, genom att textmassan reduceras och blir mer lätt-

hanterlig men där det mest väsentliga i texten bevaras. När centrala delar av den ut-

valda texten lyfts fram genom abstraktion, skapas koder. Koderna kan sägas vara en 

etikett med en beskrivning av meningsenheternas innehåll. Flera koder med lik-

nande innehåll skapar sedan olika kategorier och teman. Alla texter har en manifest 
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nivå och vid en manifest analys analyseras det direkt synliga innehållet i texten, ge-

nom de meningsbärande enheter som identifieras och som sedan presenteras utifrån 

subkategorier och kategorier. Den latenta innehållsanalysen innebär olika abstrakt-

ionsnivåer då djupet i texten nås och det underliggande budskapet tolkas och sedan 

presenteras i kategorier och teman och senare kan utvecklas till teorier. 

För att kunna genomföra innehållsanalysen på en manifest nivå lästes de utvalda ar-

tiklarnas resultat ett flertal gånger av båda författarna för att få en helhetsbild och en 

förståelse av materialet. Därefter tog författarna var för sig ut meningsbärande en-

heter ut ur texten som sedan kondenserades. Genom en konsensusdiskussion, för att 

jämföra de utvalda meningsenheter som kondenserats, kunde koder sedan diskuteras 

och utvecklas. Koden formulerades textnära men viss tolkning kan dock finnas. I 

konsensusdiskussionen kunde koderna jämföras med avseende på likheter och skill-

nader och de delades in i subkategorier som efter hand sammanfördes till tre katego-

rier. Exempel på en kategori med olika meningsenheter, kondenserade meningsen-

heter, koder samt subkategorier visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Exempel på hur analysfasen har gått till 

 

5.4.1 Förförståelse 

Författarna har begränsad erfarenhet i ämnet då de inte har vårdat patienter som är 

potentiella organdonatorer på intensivvårdsavdelning. Författarna har diskuterat och 

reflekterat kring sin egen erfarenhet och kunskap i ämnet, för att enligt Forsberg och 

Wengström (2017) öka medvetenheten om hur den egna förförståelsen kan komma 

att påverka analysen och slutligen studiens resultat. 
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5.5 Etiska överväganden 
Den här litteraturstudien inhämtade data från tidigare empirisk forskning. Artiklar 

som valdes till studien hade godkännande av en etisk kommitté eller hade ett etiskt 

övervägande i studien, i enlighet med Mårtensson och Fridlund (2017). En artikel 

saknade dock etiskt resonemang och tidskriften kontrollerades därför enligt Mår-

tensson och Fridlund avseende etiskt godkännande i publicerade artiklar, då de 

etiska principerna är viktiga för att kunna bedöma en studies vetenskapliga kvalitet. 

De etiska principerna förklaras som att respektera autonomi, principen att inte 

skada, att göra gott principen och rättviseprincipen (Socialstyrelsen, 2015a). Dessa 

principer hjälper de centrala aspekterna av medicinsk behandling och vårdande samt 

används i reflektion och analys av etiska problem inom hälso- och sjukvården 

(Sandman & Kjellström, 2013). I denna litteraturstudie har valda artiklar beaktats 

utifrån Helsingforsdeklarationen, då denna deklaration är den mest kända och an-

vända inom forskningsetiken (Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationen (2013) 

beskriver att omsorgen och välbefinnandet av individen alltid måste prioriteras före 

vetenskapens och samhällets intresse. Deltagarna i en studie ska behandlas med re-

spekt, värdighet och integritet och de ska ha rätt till privatliv och egna val. Sårbara 

grupper och människor får inte utnyttjas. En annan viktig del är att åtgärder för att 

minimera risker bör implementeras samt monitoreras och när riskerna överväger 

nyttan bör studien direkt avslutas (Helsingforsdeklarationen, 2013). Då en litteratur-

studie inte involverar patienter var etiska överväganden inte nödvändiga för denna 

studie enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Dock anser Kristensson (2014) att etiska överväganden ändå bör utföras 

innan en litteraturstudie påbörjas. Författarna gjorde därför en etisk egengranskning 

(Bilaga 4). Frågorna nio och tio i den etiska egengranskningen valde författarna att 

förbigå då de utifrån en litteraturstudie inte ansågs möjliga att besvara. 
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6 Resultat 

Analysen av datamaterialet resulterade i åtta subkategorier och tre kategorier (Figur 

2). De tre kategorierna som identifierades utifrån analysen var Sjuksköterskans per-

spektiv påverkar vårdandet, Den utmanande vården samt En vård som väcker 

starka känslor. Då det inte tydligt framgick i alla litteraturstudiens artiklar om sjuk-

sköterskorna var vidareutbildade eller ej, kommer sjuksköterskorna att benämnas 

enbart som sjuksköterskor i resultatet. 

 

Figur 2. Resultatets identifierade kategorier och subkategorier 

6.1 Sjuksköterskans perspektiv påverkar vårdandet 
Att vårda en patient med konstaterad hjärndöd kunde upplevas både obehagligt men 

samtidigt intressant. Olika uppfattningar fanns kring döden och begreppet hjärndöd 

var svårt att förstå, då patienten såg levande ut. Kunskap och synen på organdonat-

ion påverkade vården. 

6.1.1 Sjuksköterskans syn på döden 

Begreppet hjärtdöd uppfattades som en mer accepterad död jämfört med hjärndöd, 

då hjärndöd inte ansågs som ett naturligt sätt att dö på (Flodén, Berg, & Forsberg, 

2011; Flodén & Forsberg, 2009). Två olika synsätt på vilken vård patienter med 

konstaterad hjärndöd ska få framkom. En uppfattning var att plikten endast var att 

vårda de levande och att de med diagnosen hjärndöd inte längre ansågs vara i behov 

av vård (Flodén et al., 2011; Souza, Borenstein, Silva, Souza & Carvalho, 2013a). 
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Den andra uppfattningen var att vården bytte fokus från en död patient till en poten-

tiell donator, då vården inte längre fokuserade på återhämtning hos patienten 

(Flodén et al., 2011; Victorino et al., 2019). Det framkom att sjuksköterskorna var 

tvungna att ha bearbetat begreppet hjärndöd och bildat sig en egen uppfattning av 

ämnet för att kunna ge adekvat vård till donatorn, dock upplevdes begreppet svårt 

att förstå (Flodén et al., 2011; Forsberg et al., 2014; Victorino et al., 2019). Efter pa-

tientens död kunde några sjuksköterskor uppfatta patientens ande i rummet och 

dessa känslor skrämde sjuksköterskorna (Salehi, Kanani, & Abedi, 2013). 

6.1.2 Kognitiv dissonans 

Sjuksköterskorna kunde, både hos sig själva och även hos de närstående, uppleva 

kognitiv dissonans och därmed svårigheter att förstå begreppet hjärndöd (Keshtka-

ran, Sharif, Navab, & Gholamzadeh, 2015; Orøy, Strømskag, & Gjengedal, 2011; 

Ronayne, 2009; Souza, Borenstein, Silva, Souza, & Carvalho, 2013b). Sjuksköters-

kor menade att det både på intensivvårdsavdelningen och i samhället i övrigt fanns 

tvivel kring om patienten verkligen var död och den kognitiva dissonansen uppkom 

bland annat av att de hört historier om människor som sagts ha varit döda men som 

nu lever och mår bra (Flodén & Forsberg, 2009; Souza et al., 2013b). Även om 

sjuksköterskorna förstod fysiologin bakom begreppet hjärndöd var det svårt att för-

stå att patienten var död då patienten inte såg död ut och tvivlen stärktes när patien-

ten på grund av spinala reflexer rörde på sig (Keshtkaran et al., 2015; Ronayne, 

2009; Salehi et al., 2013). Det fanns olika grader av tilltro till diagnosen och en del 

kände sig tvungna att själva utföra vissa kontroller för att bekräfta att patienten var 

hjärndöd. En del sjuksköterskor litade endast på diagnosen om den säkerställdes 

med cerebral angiografi, andra var tvungna att själva vara med under diagnostiken 

för att känna sig övertygade. Några litade på diagnosen för att de hade förtroende 

för den diagnostiserande läkarens kompetens och andra litade på diagnosen oavsett 

metod eller egen närvaro (Flodén et al., 2011; Keshtkaran et al., 2015). 

6.1.3 Kunskap och erfarenhet påverkar vårdandet 

Erfarenhet och kunskap var en viktig del i vården av en potentiell donator. Sjukskö-

terskor önskade att en läkare hade ansvar för att hålla frågan om organdonation ak-

tuell men de ansåg samtidigt att läkarens erfarenhet påverkade donationsprocessen 

och om läkaren saknade kunskap eller erfarenhet ökade de närståendes börda 

(Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009). Även brist på erfarenhet om donat-

ionsprocessen hos sjuksköterskan var professionellt utmanande då det ledde till osä-

kerhet samt gjorde det svårt och nervöst att prata med de närstående. Erfarenhet för-

bättrade däremot sjuksköterskans kommunikationsförmåga (Flodén et al., 2011; 

Flodén & Forsberg, 2009; Ronayne, 2009). Oberoende på om de var erfarna eller 

oerfarna var vården av den första donatorn en svår och stressig situation för sjukskö-

terskan och flera ansåg att de inte var förberedda på att ge vård (Guido, Linch, An-

dolhe, Conegatto, & Tonini, 2009; Moghaddam, Manzari, Heydari, & Mohammadi, 

2018). Kunskapsbrist kunde orsaka stress och kunde leda till att patienten inte fick 

rätt vård (Moghaddam et al., 2018; Salehi et al., 2013; Souza et al., 2013b). Sjuk-

sköterskorna uppfattade att kunskap om hjärndöd och organdonation var viktigt men 

samtidigt utmanande att hålla uppdaterad (Flodén et al., 2011; Souza et al., 2013b). 
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6.1.4 Sjuksköterskans syn på organdonation 

Organdonation upplevdes som något positivt, motiverade, intressant och inspire-

rande, då flera svårt sjuka patienter kunde få nytta av en donators organ (Flodén et 

al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009; Forsberg et al., 2014; Moghaddam et al., 2018; 

Orøy, Strømskag, & Gjengedal, 2013; Souza et al., 2013a; Victorino et al., 2019). 

Organdonation upplevdes även som en möjlighet för donatorn att fortsätta leva i en 

annan människas kropp då personen inte var helt död utan levde vidare i och hjälpte 

någon annan. Detta tankesätt verkade hjälpa sjuksköterskorna och uppfattades även 

hjälpa de närstående, vilket kunde minska lidandet som döden orsakade hos båda 

(Souza et al., 2013a). Även återkopplingen från transplantationskoordinatorn, om 

hur det gått för organmottagaren efter transplantationen, ansågs viktig och motive-

rande (Flodén et al., 2011). Ibland kunde organdonation och vården av en patient 

med diagnosen hjärndöd uppfattas som obehaglig, då det ansågs som oetiskt att vår-

den förlängde döendet och att döden inte blev fridfull (Flodén & Forsberg, 2009; 

Orøy, Strømskag, & Gjengedal, 2015). Sjuksköterskans medvetenhet om att någon 

måste dö för att transplantation skulle bli av, bidrog dock till att de kände en plikt att 

utföra den medicinska vården (Flodén & Forsberg, 2009). När det inte gick så bra 

som det var tänkt för patienten eller organmottagaren bildades en negativ syn på or-

gandonation och när donation inte blev av kunde en känsla av frustration och besvi-

kelse infinna sig då sjuksköterskorna upplevde att patienten blev berövad på sin 

möjlighet att donera (Flodén & Forsberg, 2009; Moghaddam et al., 2018; Salehi et 

al., 2013). Organdonation uppfattades vara en del av arbetet och sjuksköterskan 

hade ett ansvar att anstränga sig för att möjliggöra donation genom att garantera liv 

genom död och för att på så sätt visa den potentiella donatorn respekt (Flodén et al., 

2011; Victorino et al., 2019). Det framkom dock att den potentiella donatorns vård 

kunde bero på vem som ansvarade för patienten genom deras engagemang och erfa-

renhet (Flodén & Forsberg, 2009). Att vara medveten om sin egen attityd ansågs 

vara av största vikt då sjuksköterskan medvetet eller omedvetet handlade därefter 

och det upplevdes som att sjuksköterskor med en neutral eller negativ attityd till do-

nation inte ansträngde sig, men de var ändå tvungna att arbeta för att möjliggöra or-

gandonation om det var det bästa resultatet (Flodén et al., 2011; Keshtkaran et al., 

2015; Victorino et al., 2019). Brist på struktur och riktlinjer, dålig vård av patienten, 

läkarens attityd till organdonation samt läkarens arbetsbelastning kunde vara hinder 

för organdonation. Likaså upplevdes det som ett hinder att frågan om donation inte 

lyftes på grund av oerfarenhet eller rädsla hos läkarna för att öka de närståendes 

stress (Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009). 

6.2 Den utmanande vården 
Det var en utmanande uppgift för sjuksköterskan att, utan att tappa fokus på vårdan-

det, balansera en värdig vård mellan den potentiella donatorn och de närståendes be-

hov. 

6.2.1 Bemöta och vårda med respekt 

Det uppfattades etiskt utmanande att vårda en patient som var en eventuell orgando-

nator, då sjuksköterskorna gav medicinska insatser till patienten samtidigt som dis-

kussion fördes kring att eventuellt avsluta behandlingen (Flodén & Forsberg, 2009; 

Orøy et al., 2015). När beslutet om organdonation togs upplevdes ibland en lättnads-
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känsla och de kunde då ändra sitt perspektiv på vårdandet, från den “avlidne patien-

ten till den döde patientens varma kropp” (Flodén & Forsberg, 2009; Forsberg et al., 

2014). Det fanns en uppfattning om att det var viktigt att respektera patientens öns-

kan även om organdonation inte inträffade, men trots det kunde sjuksköterskorna 

ändå uppleva misslyckande i vården när patienten inte blev organdonator (Flodén et 

al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009; Moghaddam et al., 2018; Souza et al., 2013b). 

Känslor av att ha misslyckats professionellt kunde även upplevas när en patient fick 

diagnosen hjärndöd och när sjuksköterskorna uppfattade skuld och misskötsel i vår-

den samt när de visste att patienten inte gick att rädda och att all den vård som givits 

varit förgäves (Moghaddam et al., 2018; Souza et al., 2013b). 

Att vårda en potentiell organdonator upplevdes som en dramatisk men otroligt inspi-

rerande uppgift. Sjuksköterskorna ville göra sitt bästa i vården av den potentiella do-

natorn och de framhävde vikten av att inget fick gå fel i vårdandet, varken med den 

potentiella donatorn eller i mötet med de närstående (Flodén et al., 2011; Flodén & 

Forsberg, 2009; Souza et al., 2013a). Sjuksköterskorna fortsatte att vårda den poten-

tiella donatorn väldigt noggrant och de koncentrerade sig aktivt på att bevara orga-

nens livsduglighet för att kunna möjliggöra organdonation (Forsberg et al., 2014; 

Guido et al., 2009; Moghaddam et al., 2018; Salehi et al., 2013). Samtidigt upplev-

des det som en fysiskt och psykiskt utmanande situation att vårda en potentiell do-

nator då de uppfattade det som stressigt i jämförelse med andra intensivvårdspatien-

ter. Vården upplevdes bli mer krävande och de blev oroliga då de var tvungna att 

vara extra försiktiga vid att hålla patientens kropp levande samtidigt som de var 

tvungna att skifta mellan många praktiska arbetsuppgifter och de närståendes 

känslomässiga kaos (Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009; Guido et al., 

2009; Keshtkaran et al., 2015; Moghaddam et al., 2018; Orøy et al., 2011, 2015; 

Salehi et al., 2013). 

Tiden, från det att läkaren förstod att patienten inte skulle överleva tills dess att be-

slut om donation togs, upplevdes som svår (Orøy et al., 2015). Andra situationer 

som upplevdes påfrestande var att vården ibland fick för stort fokus på praktiska 

uppgifter, att vården av donatorn var känslig samt att språkförbistringar och bris-

tande kunskap om andra kulturer försvårade kommunikationen med de närstående 

(Flodén & Forsberg, 2009; Moghaddam et al., 2018). För att minska påfrestningen 

framkom det att sjuksköterskorna oftast ville vara två som vårdade den potentiella 

donatorn, då det krävdes för att kunna ge adekvat vård till patienten och samtidigt 

kunna tillgodose de närståendes behov. Det fanns dock inte alltid tillräckligt med 

personal och då var sjuksköterskorna tvungna att prioritera vård till de patienter som 

hade en överlevnadsprognos (Orøy et al., 2011; Victorino et al., 2019). 

En viktig grund i vårdandet var att vårda den potentiella donatorn och de närstående 

med värdighet (Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009; Forsberg et al., 2014). 

Det upplevdes viktigt att fortsätta hålla fokus på den potentiella donatorn och inte 

bli uppslukade av att behandla patientens organ på ett optimalt sätt, samtidigt var det 

svårt att prioritera vården mellan den potentiella donatorn och de omskakade närstå-

ende (Flodén et al., 2011; Orøy et al., 2011). Sjuksköterskorna försökte bilda en vär-

dig och harmonisk atmosfär runt patienten på intensivvårdsavdelningen och även på 

andra platser på sjukhuset såsom röntgen och operation strävade de efter att skapa 
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värdighet, då detta ansågs som en viktig del för att de närstående skulle få ett värdigt 

avsked (Flodén & Forsberg, 2009; Forsberg et al., 2014). 

Samarbetet med läkarna fungerade oftast bra, dock uppfattade sjuksköterskorna att 

de var tvungna att variera sin aktivitetsnivå beroende på vilken läkare de arbetade 

med och de önskade mer engagemang av läkarna och bättre kommunikation (Flodén 

& Forsberg, 2009; Orøy et al., 2011). Sjuksköterskor uttryckte att de försökte att 

agera som förebild för kollegor som var ansvariga för den potentiella donatorn ge-

nom att stödja, erbjuda råd och utföra praktiska arbeten åt den patientansvariga sjuk-

sköterskan (Flodén et al., 2011). 

6.2.2 Skapa förtroende och ge trygghet till de närstående 

Även om den potentiella donatorns medicinska vård var tidskrävande kände sjuk-

sköterskorna ett ännu större ansvar för de närstående i dessa situationer (Flodén & 

Forsberg, 2009). De betonade att varje familj skulle ses som unik och att det var 

fundamentalt att bilda en bra relation med de närstående till den potentiella dona-

torn, något som dock var svårt och stressigt på grund av den korta tiden som patien-

ten vårdades på intensivvårdsavdelningen (Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 

2009; Guido et al., 2009; Orøy et al., 2011; Ronayne, 2009). Om relationen med de 

närstående gick fel kände sjuksköterskorna att de närstående misstrodde dem 

(Flodén & Forsberg, 2009). Centralt i relationen var att våga komma nära de närstå-

ende, att vara närvarande, ödmjuk och samtidigt professionell. De skulle bemötas 

med respekt och sjuksköterskan försökte vara ärlig, aktivt stödja och trösta samt ge 

en trygg känsla till de närstående (Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009; 

Forsberg et al., 2014). Att vara närvarande och finnas tillgänglig, även när det inte 

fanns ord att säga, visade på empati och respekt för de närstående (Orøy et al., 2011, 

2015). Sjuksköterskor ville inte påverka de närståendes beslut om organdonation 

med sina egna attityder eller egna uppfattningar då de var rädda för att de närstående 

i ett senare skede kunde ångra sitt beslut och bli missnöjda med sjuksköterskans be-

teende (Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009; Forsberg et al., 2014; Orøy et 

al., 2013). 

Ibland blev det de närståendes uppgift att ta beslut om patienten skulle bli orgando-

nator och det upplevdes oftast som ett svårt beslut att ta. Ibland var de närstående 

helt säkra på patientens vilja men oftast behövde de tid för att ta beslutet (Forsberg 

et al., 2014; Orøy et al., 2013; Victorino et al., 2019). I denna situation var informat-

ion om hjärndöd och möjligheten till organdonation viktig, då de närstående inte var 

mottagliga för frågan gällande donation om de inte förstått att patienten var död 

(Flodén & Forsberg, 2009; Victorino et al., 2019). En del sjuksköterskor ansåg att 

frågan om organdonation alltid skulle vara möjlig att ta upp och de närstående 

skulle då närmas på ett vänligt och sympatiskt sätt. Andra sjuksköterskor ansåg att 

frågan till de närstående var omänsklig och brutal samtidigt som de närståendes 

medgivande var viktigt (Flodén & Forsberg, 2009; Forsberg et al., 2014; Orøy et al., 

2013). Om personalen upplevde att de närstående tvekade eller hade skilda uppfatt-

ningar, gav en del sjuksköterskor mer information till de närstående medan andra 

försökte hjälpa dem att förstå patientens vilja (Orøy et al., 2013). Ärlighet uppfatta-

des som viktigt och likaså att beslutet om donation var genuint och oavsett vilket be-

slut som togs skulle de närståendes vilja och beslut respekteras (Flodén & Forsberg, 

2009; Forsberg et al., 2014). 
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När läkaren gav information till de närstående var sjuksköterskan ibland närvarande 

och ibland pratade läkaren själv med de närstående. Sjuksköterskorna hade dock 

önskemål om att vara med för att vara välinformerade vid den uppföljande kontak-

ten med de närstående. Det upplevdes betydelsefullt att ge information till de närstå-

ende, men det saknades en tydlig struktur för hur information skulle ges och det ge-

nomfördes därför på olika sätt, något som ansågs problematiskt (Flodén et al., 2011; 

Orøy et al., 2011). Även om sjuksköterskorna föredrog att läkaren gav informat-

ionen om diagnosen hjärndöd, kunde ibland olika omständigheter bidra till att det 

blev sjuksköterskans uppgift att ge det negativa beskedet till de närstående. Detta 

upplevdes väldigt svårt och obehagligt vilket utvecklades till stress och kändes som 

en börda (Moghaddam et al., 2018). 

Sjuksköterskorna förstod att det var betungande för de närstående, men de upplevde 

det lättare att vårda patienten om de närstående inte var närvarande, samtidigt var 

det moraliskt utmanande om de närstående inte var närvarande eller inte var insatta i 

patientens situation och sjuksköterskan behövde ringa in dem för att kunna förklara 

situationen (Orøy et al., 2015). Det upplevdes även svårt att förklara de medicinska 

åtgärderna för de närstående innan diagnosen hjärndöd hade ställts och de hade svårt 

att veta hur de skulle uttrycka sig (Flodén et al., 2011; Ronayne, 2009). Att säga fra-

sen “hjärndöd” kunde orsaka stress och rädsla och en del undvek därför termen 

“död”, men använde sig istället av “försämrat status” eller “inte i gott status” när de 

samtalade med de närstående. Andra ansåg att ordet “död” och frasen “det finns 

inget hopp om återhämtning” var hårt men ändå nödvändigt för att underlätta de 

närståendes förståelse (Keshtkaran et al., 2015; Ronayne, 2009). När patienten var 

förklarad hjärndöd var det viktigt att hjälpa de närstående att förstå det slutgiltiga i 

situationen och att patienten var död, även om det gjorde de närstående upprörda 

(Flodén et al., 2011; Keshtkaran et al., 2015; Ronayne, 2009). Ett annat sätt att 

hjälpa de närstående att förstå situationen var att sjuksköterskorna slutade prata med 

patienten och istället pratade om patienten i dåtid (Forsberg et al., 2014; Orøy et al., 

2015). Att fortsätta prata med patienten efter att diagnosen hjärndöd ställts verkade 

bidra till förvirring hos de närstående, en del sjuksköterskor gjorde dock detta 

omedvetet för de pratade med alla patienter, även de som var nedsövda eller med-

vetslösa (Ronayne, 2009). 

En av sjuksköterskornas drivkraft i situationen var att försöka guida de närstående 

genom chock och sorg till ett stadie av acceptans, hopp och positiva upplevelser, för 

att kunna uppleva mening i en annars förödande och hopplös situation (Flodén et al., 

2011; Forsberg et al., 2014). Samtidigt fanns det en rädsla för att ge falskt hopp eller 

förväntningar till de närstående (Orøy et al., 2011). En del sjuksköterskor satte sitt 

hopp till Gud och de uppmanade även de närstående att tro på Gud och att be om ett 

mirakel, då den medicinska vården inte kunde tillföra mer (Keshtkaran et al., 2015). 

Sjuksköterskorna ville minska de närståendes lidande och det gjordes genom att be-

hålla respekt och värdighet för patienten även efter döden och genom att avråda de 

närstående från att vara med vid hjärndödsdiagnostiseringen, då detta ansågs kunna 

orsaka ytterligare ångest (Flodén & Forsberg, 2009; Ronayne, 2009). 
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6.3 En vård som väcker starka känslor 
I vården av en potentiell organdonator möter sjuksköterskan kontinuerligt olika 

stressfaktorer. Genom att uppleva och hantera denna stress och samtidigt vårda den 

potentiella donatorn väcks starka känslor. 

6.3.1 Sjuksköterskans professionella roll påverkas 

Sjuksköterskorna uppfattade att deras professionella roll påverkades i situationer 

som inte var så vanliga, såsom organdonation och behovet av stöd från chefer, lä-

kare och organisationer ansågs som viktigt (Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 

2009; Moghaddam et al., 2018). Bristen på stöd från organisationen, bristande ar-

betsmiljö på avdelningen samt brist på struktur och riktlinjer bidrog till känslor som 

besvikelse, övergivenhet och utsatthet vilket orsakade stress (Flodén et al., 2011; 

Flodén & Forsberg, 2009; Moghaddam et al., 2018; Salehi et al., 2013). Även läka-

rens frånvaro i situationen och ett frånvarande ledarskap gjorde att personalen kände 

sig övergivna (Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009). Sjuksköterskorna an-

såg att chefen skulle vara beredd på att ge stöd i situationer där personalen upplevde 

ångest (Flodén et al., 2011). 

Sjuksköterskorna identifierade sig på olika sätt med donatorn eller de närstående, då 

de satte sig in i situationen och tänkte på hur det hade varit om det varit de själva el-

ler deras närstående som drabbats (Flodén & Forsberg, 2009; Ronayne, 2009; Salehi 

et al., 2013; Souza et al., 2013b). Det upplevdes extra svårt när patienten var ung, 

vilket bidrog till mer stress (Flodén & Forsberg, 2009; Moghaddam et al., 2018; Ro-

nayne, 2009; Souza et al., 2013b). Desto mer de identifierade sig med situationen, 

desto mer stress upplevde de (Ronayne, 2009). Sjuksköterskor drabbades av många 

känslor som frustration, lidande och medlidande i vården av patienten och när dia-

gnosen hjärndöd var ställd, kände de sorg och frustration över att patienten inte åter-

hämtat sig och blivit bättre (Keshtkaran et al., 2015; Moghaddam et al., 2018). 

Många upplevde emotionell utmattning med psykologisk smärta i form av sorg, 

ångest, depression, hat, förtvivlan, hopplöshet och rädsla vilket även bidrog till 

sömnstörningar, mardrömmar och matsmältningsproblem (Salehi et al., 2013). Även 

skuldkänslor, emotionell smärta och känslor av vårdslöshet upplevdes i vården av 

den potentiella donatorn, när sjuksköterskorna var bekymrade över att försumlighet 

i vården var orsak till patientens död och de kände att de ville påskynda förloppet 

för att minska patientens lidande (Moghaddam et al., 2018; Salehi et al., 2013). 

Dock upplevde sjuksköterskorna att de påverkades mest vid den första exponeringen 

av dessa patienter men att det sedan gradvis minskade i takt med ökad exponering 

(Salehi et al., 2013). 

Ibland påverkades sjuksköterskorna så kraftigt av situationen och av sympati för de 

närstående, att de inte kunde prata med de närstående vilket bidrog till mer stress 

(Moghaddam et al., 2018; Ronayne, 2009). Andra känslor som ilska, intensiv sorg, 

smärta, rädsla och ångest upplevdes, då det var svårt att ge nödvändig vård till pati-

entens närstående, men de dolde dessa känslor för att kunna jobba vidare (Souza et 

al., 2013a, 2013b). Även de närståendes beteende och känslor påverkade sjukskö-

terskan på olika sätt och det var mest stressigt och omskakande att möta de närståen-

des starka känslor när de förstod att patienten var död samt när de skulle ta farväl 

(Flodén & Forsberg, 2009; Guido et al., 2009; Moghaddam et al., 2018). Dessa situ-

ationer var väldigt svåra och smärtsamma att bevittna och känslor av maktlöshet och 
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oförmögenhet upplevdes när de tänkte på de närståendes lidande och vissa ansåg sig 

inte vara tillräckligt förberedda på att möta dessa reaktioner (Salehi et al., 2013; 

Souza et al., 2013b). En del sjuksköterskor blev ledsna och grät tillsammans med de 

närstående och andra försökte hålla sig undan när de närstående kom, då de inte kla-

rade av att vara kvar i rummet när de närstående tog farväl och för att de inte visste 

hur de kunde hjälpa till (Moghaddam et al., 2018; Souza et al., 2013a). Ibland kunde 

sjuksköterskorna känna sig anklagade och illa behandlade av närstående som be-

skyllde dem för att vara orsak till att patienten fått diagnosen hjärndöd, detta bidrog 

till att sjuksköterskorna blev ledsna, stressade samt gjorde att de förlorade fokus i 

vårdandet av patienten (Moghaddam et al., 2018). Andra situationer som påverkade 

sjuksköterskan var när de närstående sa nej till organdonation men där beslutet tol-

kades som de närståendes vilja och inte patientens (Flodén & Forsberg, 2009). 

6.3.2 Sjuksköterskans copingstrategier 

För att hantera den stress som sjuksköterskan kände i vårdandet av patienten fram-

kom flera olika strategier. De tog på sig en roll och försökte hålla ett professionellt 

avstånd till patienten och de närstående genom att inte involvera sig för mycket. För 

att skydda sig mot att förlora sig själv i svåra situationer kunde sjuksköterskan även 

fokusera på att vårda tekniskt och undvika att tänka för mycket på situationen 

(Flodén et al., 2011; Flodén & Forsberg, 2009; Souza et al., 2013a). Några sjukskö-

terskor beskrev att de försökte skydda sig själva genom att prata med patienten för 

att det gjorde situationen mer mänsklig (Ronayne, 2009). Ett annat sätt att hantera 

situationen var att tänka på organmottagaren när de vårdade den potentiella dona-

torn, för att på så sätt kunna hjälpa andra och för att patienten inte skulle ha dött i 

onödan (Souza et al., 2013a, 2013b). 

Kyrkobesök, för att be om hjälp och styrka från Gud samt promenader och fysiska 

aktiviteter på fritiden var strategier för att försöka återfå balans och minska utmatt-

ningen som uppstod efter att ha vårdat en patient som konstaterats hjärndöd (Guido 

et al., 2009; Souza et al., 2013a). Debriefing behövdes även om situationen inte upp-

fattades som negativ och det hjälpte och kändes bättre att prata om sina känslor och 

att få bekräftat att det var fler som hade liknande känslor (Flodén et al., 2011; Salehi 

et al., 2013). För att få ett personligt avslut av situationen uppmuntrades de till att 

säga farväl till donatorn innan donationsoperationen och de deltog även i ett möte 

efter vårdandet (Forsberg et al., 2014). 

7 Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter 

av att vårda patienter med konstaterad hjärndöd och som är potentiella organdonato-

rer på intensivvårdsavdelning. Resultatet i denna studie skapades utifrån 14 artiklar 

där datamaterialet analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Analysen resul-

terade i åtta subkategorier och tre kategorier som svarade mot studiens syfte. De tre 

identifierade kategorierna var: Sjuksköterskans perspektiv påverkar vårdandet, Den 

utmanande vården samt En vård som väcker starka känslor. 
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7.1 Metoddiskussion 
Enligt SBU (2017) så bör begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

beaktas och diskuteras för att stärka den vetenskapliga kvaliteten i studiens resultat 

utifrån en kvalitativ ansats. Författarna valde att samla in data med hjälp av en litte-

raturstudie för att få svar på studiens syfte. Styrkan med denna metod är att det är 

möjligt att nå en hög trovärdighet utifrån de valda studierna samt för att få en större 

och bredare belysning av själva problemet enligt Forsberg och Wengström (2017). 

Forsberg och Wengström menar att stor mängd vetenskapliga artiklar kan göra det 

svårt för sjuksköterskor, eller annan vårdpersonal, att få en överblick inom ett kun-

skapsområde. Enligt Kristensson (2014) finns det även anledningar att välja en litte-

raturstudie istället för empirisk studie, då en litteraturstudie ofta ger en fördjupning 

av ett forskningsområde genom att sammanställa andras forskningsresultat för att 

kunna besvara ett problem eller frågeställning. En annan fördel med en litteraturstu-

die som Kristensson nämner, är att studien även kan identifiera olika aspekter som 

ännu inte undersökts. SBU (2017) lyfter däremot en möjlig svaghet med att utföra 

litteraturstudier då risken finns att studier som valts ut till resultatet enbart stödjer 

författarnas egna åsikter, vilket då kan ge en skev bild av de existerande förhållan-

dena. Författarna har i största mån har försökt beakta detta för att stärka studiens 

tillförlitlighet. 

I denna litteraturstudie har enbart artiklar med en kvalitativ ansats använts. Förfat-

tarna ansåg att kvalitativa artiklar var mer lämpliga för att lyfta fram upplevelser 

och erfarenheter till studiens syfte, vilket även Forsberg och Wengström (2017) 

samt Kristensson (2014) styrker. Om en kvantitativ ansats istället hade använts hade 

syftet inte fått samma bredd, då den kvantitativa metodiken är mer förutbestämd och 

inte lika utvärderande och därmed ofta ger ett mindre djup för att förstå ett specifikt 

problem enligt SBU (2017). För att besvara syftet hade däremot en kvalitativ inter-

vjustudie kunnat utföras för att få en ytterligare nyansering av ett problem. Förfat-

tarna har även använt sig av en induktiv ansats vilken ansågs vara mer lämplig då 

den fokuserar på att förutsättningslöst skapa mening, tolka och finna förståelse uti-

från en persons subjektiva upplevelse i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2017). Motsatsen hade varit att utgå ifrån en deduktiv ansats, då ett antal premisser 

som förutsätts vara sanna ställs upp och sedan dras en logisk slutsats från dessa 

(Kristensson, 2014). Då författarna har begränsad förförståelse inom det valda äm-

net ansågs den induktiva ansatsen vara den mest lämpliga att använda. 

Kristensson (2014) anser bland annat att en studiens kvalitet och trovärdighet ökar 

genom en bra sökstrategi och bra urval av artiklar, därför valde författarna att göra 

en systematiserad litteratursökning, vilket kan ses som en styrka då själva sökresul-

tatet ligger till grund för studiens resultat. Dessutom avgränsades forskningsområdet 

och sökorden med hjälp av SPICE-modellen i enlighet med SBU (2017) rekommen-

dationer. En välstrukturerad SPICE-modell gör litteratursökningen mer specifik, vil-

ket ytterligare anses öka studiens trovärdighet (SBU, 2017). Författarna kunde med 

hjälp av SPICE-modellen dessutom utforma tydliga inklusions- och exklusionskrite-

rier. Författarna har mycket noggrant följt och beaktat de rekommendationer som 

anses kunna stärka en studies vetenskapliga kvalitet, dock har författarna inte tagit 

hjälp av en bibliotekarie vid databassökningen, något som annars kan göra databas-

sökningen mer effektiv enligt Forsberg och Wengström (2017) samt Rosén (2017). 
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Därefter valde författarna att insamla data med hjälp av två olika databaser med om-

vårdnadsfokus. Att insamla data från flera databaser stärker enligt Henricson (2017) 

studiens trovärdighet då chansen att finna relevanta artiklar ökar. Enligt Rosén 

(2017) fångar den optimala sökstrategin in så många relevanta artiklar som möjligt 

utan att inkludera irrelevanta studier. Författarna valde att använda sig av de databa-

ser som Region Jönköpings läns bibliotek har att tillgå, då de hade tillgång till fler 

antal artiklar i fulltext jämfört med samma databaser på Linneuniversitetets biblio-

tek. Genom att på så sätt öka tillgången till artiklar kan tillförlitligheten i studien 

stärkas. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare relevant forskning, som kunde på-

verkat resultatet, kan ha missats på grund av Region Jönköpings läns databas-

begränsningar. Författarna anser att de omedvetet kan ha misstolkat en artikels ru-

brik eller abstrakt som på så sätt fallit bort vid grovsållningen av artiklarna och där-

med inte inkluderats i studiens resultat. För att säkerställa studiens vetenskapliga 

kvalitet har författarna enbart använt sig av peer-reviewed artiklar till sitt resultat 

vilket Henricson (2017) anser är ett annat sätt att stärka en studies trovärdighet, då 

artiklarna är noga granskade och bedömda utifrån den vetenskapliga aspekten. En-

ligt SBU (2017) kan riktlinjer ha utvecklats för hur studier ska genomföras och olika 

metoder kan ha modifierats med tiden, vilket gör att äldre studier blir av lägre kvali-

tet och då inte relevanta att inkludera. Sökningen mellan år 2010-2020 resulterade i 

ett mindre antal vetenskapliga artiklar och därför gjordes den slutliga sökningen 

mellan år 2009-2020. Författarna anser inte att sökningen mellan 2009-2020 påver-

kar studiens tillförlitlighet då området inte är tillräckligt beforskat. Detta grundas på 

att de flesta artiklar vid sökningen var kvantitativa och författarna inte fann fler ar-

tiklar av god kvalitet som passade syftet än de 14 som inkluderades i resultatet. En-

ligt Kristensson (2014) finns det inget exakt antal för hur många artiklar som ska in-

kluderas i en litteraturstudie. Det antal artiklar som inkluderades ansågs, i samråd 

med ansvarig handledare, vara ett acceptabelt antal och därför gjordes inte fler sök-

ningar i andra databaser. Om tidsramen varit längre hade författarna kunnat göra fler 

antal sökningar under projektets gång och kanske funnit fler nytillkomna artiklar att 

inkludera. Enligt Rosén (2017) finns det en nackdel med att inte göra uppdaterade 

sökningar under processens gång då risken är att nya relevanta studier kan missas 

och därmed exkluderas i studiens resultat. 

För att ytterligare öka trovärdigheten i studiens resultat inkluderades utöver de 

svenska artiklarna även internationella artiklar från olika länder såsom Brasilien, 

Iran, Norge och Storbritannien, vilket kan anses som en styrka då flera perspektiv på 

vårdandet framkommer. Men det kan samtidigt begränsa överförbarheten då olika 

länder kan ha olika förutsättningar och vården kring hjärndöd och organdonation 

kan se annorlunda ut. Resultatartiklarna i denna studie var skrivna på engelska. 

Trots att författarna anser sig behärska det engelska språket på ett bra sätt, kan det 

enligt Forsberg och Wengström (2017) inte uteslutas att feltolkningar eller missupp-

fattningar har skett då det inte är författarnas modersmål. Särskilt vid läsning av de 

brasilianska artiklarna, som enligt författarna hade en svår engelska, kan misstolk-

ningar ha skett. Dessa eventuella misstolkningar kan påverka studiens resultat nega-

tivt. En styrka med de vetenskapliga artiklarna som inkluderades var att de väl be-

lyste olika problem inom det studerade området och väl svarade på studiens syfte. 

Däremot anser författarna att en svaghet med de utvalda artiklarna var att det inte 

alltid var tydligt om sjuksköterskorna hade specialistkompetens eller ej. Författarna 
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anser att detta naturligtvis kan påverka studiens resultat avseende pålitlighet och tro-

värdighet, då vissa erfarenheter och upplevelser som en del sjuksköterskor har kan 

bero på brist på just specialistkunskap och utbildning. Studiens trovärdighet kan 

även ha påverkats negativ av att flera av resultatartiklarna var skrivna av samma för-

fattare. 

För att säkerställa studiens vetenskapliga kvalitet gjordes dessutom en kvalitets-

granskning av de utvalda artiklarna, vilket bör öka tillförlitligheten i studiens resul-

tat (Henricson, 2017; Kristensson, 2014; SBU, 2017). Författarna anser att den 

mindre korrigeringen som gjordes av granskningsmallen inte har påverkat kvaliteten 

på de utvalda artiklarna, då de borttagna granskningsfrågorna inte ansågs relevanta 

för denna studie. Alla de granskade artiklarna hade medel till hög kvalitet, vilket 

troligen ökar studiens trovärdighet i resultatet. Vidare i analysprocessen menar Hen-

ricson (2017) att en studies trovärdighet kan påverkas utifrån hur dataanalysen har 

genomförts och beskrivits i metoddelen, därför har analysprocessen beskrivits nog-

grant i denna studie. Genom kvalitetsgranskningen och hela analysen, från uttag av 

meningsbärande enheter till bildandet av kategorier, har konsensusdiskussion ge-

nomförts mellan författarna, för att på så sätt ytterligare stärka studiens giltighet och 

tillförlitlighet enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Även Kristensson 

(2014) betonar att en tydlig genomförd systematisk dataanalys ger en större veten-

skaplig tyngd i resultatet och denna arbetsgång höjer resultatets tillförlitlighet och 

kvalitet. Ett annat sätt att påverka trovärdigheten är att handledare och studiekamra-

ter kontrollerar analysen, resultatet och om studien svarar på syftet. Detta har utförts 

av denna studie vid flera tillfällen och därmed ökar pålitligheten och giltigheten 

(Henricson, 2017; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att även författarnas förförstå-

else kan påverka analysarbetet och förklarar att förförståelsen handlar om den bild 

som forskarna har av ett fenomen och inkluderar teoretisk kunskap, tidigare erfaren-

heter och förutfattade meningar. Inom området hjärndöd och organdonation har för-

fattarna begränsad erfarenhet, dock kan det inte uteslutas att förutfattade meningar 

fanns innan studien påbörjades. Författarna har beaktat detta och har försökt att ha 

ett objektivt synsätt vid analys av data, samtidigt som förförståelsen fortlöpande har 

diskuterats för att minimera och undvika dess påverkan i processen. Dock anser 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) att det kan vara ett problem att sätta sin 

förförståelse “inom parentes” och att det till störst utsträckning påverkar tolkning-

arna omedvetet. 

En styrka med studien är att alla inkluderade artiklar har någon form av etiskt god-

kännande. Dock fanns det en studie där det inte tydligt framkom något etiskt resone-

mang, då kontrollerade författarna tidskriftens krav och på så sätt konstaterades att 

artikeln hade etiskt godkännande. Ett annat etiskt ställningstagande var att förfat-

tarna beaktade artiklarnas resultat och även om de motsade varandra har de inklude-

rats i resultatet och sedan diskuterats, vilket kan anses som en styrka. Då Kristens-

son (2014) nämner att etiska överväganden bör genomföras, har författarna utfört en 

etisk egengranskning. Trots att denna studie enbart hanterade publicerade veten-

skapliga artiklar och inte har hanterat personuppgifter på olika deltagare, anses detta 

som en styrka av författarna då de påvisar att de beaktade detta. 
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Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att en studies överförbarhet ofta är 

hur väl resultatet går att överföra till andra kontexter. De artiklar som inkluderats i 

resultatet är från flera olika länder men ändå påvisar likheter gällande sjuksköters-

kans upplevelse, vilket kan påverka studiens trovärdighet positivt samtidigt som det 

kan visa på viss överförbarhet. Vidare lyfter Lundman och Hällgren Graneheim 

även att det slutligen är upp till läsaren att avgöra om en studies resultat är överför-

bart eller ej, utifrån studiens bedömda kvalitet. 

7.2 Resultatdiskussion 
Denna studie hade för avsikt att belysa sjuksköterskans uppfattningar och erfaren-

heter av att vårda patienter med konstaterad hjärndöd som är potentiella organdona-

torer på intensivvårdsavdelning. I resultatdiskussionen har författarna genomgående 

beaktat Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter enligt 

Kirkevold (2000) analys, där mellanmänskliga relationer, lidande, kommunikation 

och att finna mening har varit utgångspunkter för diskussionen. 

Resultatet i denna studie tyder på att sjuksköterskans perspektiv påverkar vårdandet 

och att något av det svåraste för sjuksköterskan med att vårda en potentiell donator 

är att förstå att patienten är död och detta benämns kognitiv dissonans. Festinger 

(1957) som var den förste att beskriva begreppet kognitiv dissonans, menar att dis-

sonans uppkommer när ny information hamnar i konflikt med tidigare uppfatt-

ningar. Kognitiv dissonans kan uppstå av logisk motsägelse, kulturella seder och ti-

digare erfarenheter (Festinger, 1957). En tänkbar förklaring till att sjuksköterskor 

och närstående drabbas av kognitiv dissonans är när den döda personen är varm, rör 

på sig och andas med hjälp av ventilator, vilket strider mot deras tidigare uppfatt-

ningar om döden eftersom det annars är kännetecken på liv. Denna studie visar att 

sjuksköterskorna upplever att de närstående har svårt att förstå att patienten är död 

och detta styrks även i forskning av Kentish-Barnes et al. (2019). Forskningen visar 

att tillståndet hjärndöd hämmar majoriteten av de närståendes förståelse av situat-

ionen och orsakar motstridighet då den konstgjorda tekniken ger kroppen tecken på 

liv. Likaså framkommer det att trots att de närstående inte kan förstå att patienten är 

död, så upplever de inte heller att patienten är levande (Kentish-Barnes et al., 2019). 

Den kognitiva dissonansen ger enligt Festinger (1957) ett psykologiskt obehag, nå-

got som även Travelbee anser är ett lidande (Kirkevold, 2000). Det framkommer i 

resultatet att sjuksköterskorna känner ett större ansvar för de närstående till en pati-

ent med diagnosen hjärndöd och att de vill lindra de närståendes lidande. Även Tra-

velbee är av uppfattningen att det är sjuksköterskans uppgift att lindra lidande och 

att hjälpa till att finna mening i situationen (Kirkevold, 2000). Kompetensbeskriv-

ningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inrikt-

ning mot intensivvård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuk-

sköterskeförening, 2012) styrker detta genom att beskriva att sjuksköterskan ska 

kunna bemöta och hantera kris och sorgereaktioner samt stödja copingstrategier. Li-

kaså skriver Festinger (1957) att personen som upplever kognitiv dissonans försöker 

minska dissonansen på olika sätt, samtidigt som socialt stöd kan behövas för att nå 

framgång. Sammanfattningsvis är begreppet hjärndöd mycket svårt att förstå och att 

acceptera oavsett om man förstår fysiologin eller ej. Den kognitiva dissonansen och 

svårigheterna att förstå kan bidra till ett lidande men genom att vara ett profession-

ellt stöd i denna situation kan sjuksköterskan lindra de närståendes lidande. 
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Resultatet i denna studie pekar mot att sjuksköterskor i den utmanande vården upp-

lever det viktigt att skapa förtroende och ge trygghet till de närstående. Det fram-

kommer dock att sjuksköterskor upplever det svårt och stressigt att veta hur de ska 

ge information, uttrycka sig på ett bra sätt samt bygga en bra relation till de närstå-

ende. Detta överensstämmer med studierna av Banerjee et al. (2016) och Kerr et al. 

(2019) som belyser att sjuksköterskor uppfattar det svårt att ge information till de 

närstående samtidigt som det är obekvämt och utmanande att kommunicera med 

dem som inte är helt införstådda i situationen. Det finns även likheter mellan resul-

tatet i denna studie och studien av Gillett, O'Neill och Bloomfield (2016) som menar 

att ett hinder för kommunikation är att inte veta vad som ska sägas till de närstå-

ende. Dock menar Adams, Mannix och Harrington (2015) att god kommunikation 

med de närstående och förmågan att skapa ett stödjande förhållande har bevisats ge 

sjuksköterskan ett bättre självförtroende och minskad ångest i situationen, samtidigt 

som det gör att de närstående känner förtroende till sjuksköterskan. Att god kommu-

nikation kan minska lidande är något som även Travelbee instämmer i, då kommu-

nikation gör att den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterskan och personen 

i kris kan etableras och när individerna lär känna varandra kan omvårdnadsbehovet 

tillgodoses (Kirkevold, 2000). För att skapa en mellanmänsklig relation krävs dock 

att relationen är ömsesidig, att sjuksköterskan kan känna och visa både empati och 

sympati samt har god kommunikationsteknik (Kirkevold, 2000). I resultatet påvisas 

att det är viktigt att skapa förtroende och ge trygghet till de närstående men trots att 

sjuksköterskorna upplever detta svårt ska god kommunikation med de närstående 

alltid eftersträvas. Likaså beskriver Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuk-

sköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012) att sjuksköterskan ska kunna informera, integrera och stödja de närstående i 

vården, i livets slutskede och i samband med vård av donator. Doucette et al. (2019) 

beskriver att de närstående känner sig mer tillfredsställda vid bra kommunikation 

med sjuksköterskan, då det minskar deras lidande att vara involverade i vården. Det 

är därför möjligt att tro att bristande information och bristande kommunikation i si-

tuationen med den potentiella donatorn därmed bidrar till ökat lidande hos de närstå-

ende. Detta överensstämmer med Adams et al. (2015) samt Warrillow, Farley och 

Jones (2015) studier som visar att dålig kommunikation och otydlig information om 

patientens status samt brist på stöd gör att de närstående upplever höga stressnivåer 

och känslor av ovisshet. Även Travelbee är av samma åsikt, då hon menar att kom-

munikation, som inte sker på rätt sätt, kan stärka känslan av isolering eller ensamhet 

hos en person i kris eller lidande (Kirkevold, 2000). Att kommunicera och bilda en 

bra relation mellan sjuksköterskan och de närstående är alltså en svår men viktig del 

för att skapa förtroende och ge trygghet till de närstående. Då det framkommer att 

sjuksköterskan påverkas negativt av svårigheterna att kommunicera och skapa en re-

lation med de närstående och Adams et al. (2015) påvisar motsatsen, föreslås fram-

tida studier i ämnet om hur sjuksköterskans kommunikation med de närstående kan 

underlättas för att förbättra sjuksköterskans välmående och stärka den professionella 

rollen. 

Det framkommer i resultatet att vården väcker starka känslor och att sjuksköterskan 

på olika sätt påverkas emotionellt och psykiskt. Salmond, Salmond, Ames, Kami-

enski och Holly (2019) beskriver att sjuksköterskor har risk att drabbas av “com-

passion fatigue” om de känner stress på grund av möten med lidande närstående, 
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stressiga arbetsförhållanden, hög arbetsbelastning och eventuell kunskapsbrist, nå-

got som denna studie visar att sjuksköterskorna kan uppleva i vården av en potenti-

ell donator. Andra symtom som beskrivs i studien och som även Figley (1995), som 

utvecklat begreppet, anser är tecken på “compassion fatigue” är ångest, sömnsvårig-

heter, känslor av börda, trötthet, överväldigad hopplöshet och distansering. Med stu-

diens resultat och annan forskning som grund kan det därför vara rimligt att anta att 

sjuksköterskorna i vården av en potentiell donator kan drabbas av “compassion fati-

gue”. Nolte, Downing, Temane och Hastings-Tolsma (2017) beskriver också till-

ståndet menar att “compassion fatigue” kan bidra till att sjuksköterskan distanserar 

sig från de anhöriga och istället fokuserar på praktiska uppgifter. Även detta resultat 

återfinns i studien då sjuksköterskor på grund av den emotionella påfrestningen und-

viker de närstående. Vidare anser Nolte et al. (2017) att detta påverkar den profess-

ionella omvårdnaden då sjuksköterskans förmåga att känna empati och att engagera 

sig i den vårdande relationen begränsas. Då Joyce Travelbee menar att förmågan att 

känna empati och sympati är grundläggande för att kunna skapa en relation med den 

hjälpsökande personen (Kirkevold, 2000) kan det antas att relationen med de närstå-

ende inte kan skapas om sjuksköterskan distanserar sig och om relationen inte kan 

skapas kan inte heller de närståendes omvårdnadsbehov tillgodoses. När sjukskö-

terskan, likt resultatet visar, blir så påverkad av situationen med den potentiella do-

natorn att hon inte kan skapa en relation med de närstående, påverkas därmed sjuk-

sköterskans professionella roll. Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening 

(2012) i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor att sjuksköterskans professionella roll 

samt ansvar är att tillgodose de personer som är i behov av vård genom att uppvisa 

de professionella värden som lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och respektfullhet. 

Om sjuksköterskans förmåga begränsas, liksom Nolte et al. (2017) beskriver, påver-

kas även det etiska förhållningssättet som sjuksköterskan förväntas ha. 

Vidare framkommer det att vården väcker starka känslor, där sjuksköterskans pro-

fessionella roll kan påverkas av det stöd de får från kollegor, läkare, chefer och or-

ganisation. Även Kornhaber och Wilson (2011) beskriver att stöd från kollegor i 

svåra situationer och arbetsuppgifter samt debriefing underlättar vårdandet. Vidare 

menar Kornhaber och Wilson att ett arbetsklimat där kollegor ger dömande kom-

mentarer och dåligt stöd påverkar sjuksköterskan negativt. Även Hoeve, Brouwer, 

Roodbol och Kunnen (2018) styrker studiens resultat genom att beskriva att sjuk-

sköterskan påverkas negativt vid bristande stöd från kollegor och läkare. Likaså 

framkommer det både i denna studie och i studien av Hoeve et al. (2018) att sjuk-

sköterskorna kunde känna sig övergivna och utsatta vid bristande stöd och det bi-

drog till stress, något som även studien av Khamisa, Peltzer, Ilic och Oldenburg 

(2016) styrker. Samtidigt leder stöd på arbetsplatsen till minskad psykisk stress och 

utbrändhet vilket resulterar i högre arbetstillfredsställelse och ökat engagemang på 

arbetsplatsen (Barnett, Martin, & Garza, 2019; Hoeve et al., 2018; Khamisa et al., 

2016). I studien av Merrill (2015) beskrivs även att ett bra ledarskap, som uppmunt-

rar till utveckling, bidrar till ett patientsäkert klimat. Det är därför troligt att anta att 

vården av en potentiell donator kan bidra till samhälleliga konsekvenser i form av 

försämrad vård och sjukskrivningar om stödet från arbetsplatsen brister. Likaså kan 

en god arbetsmiljö med adekvat stöd ge bättre hälsa hos sjuksköterskorna, mer en-

gagemang på arbetsplatsen, en bättre vård till patienten och i förlängningen att fler 

svårt sjuka patienter kan få organ transplanterade. 
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8 Slutsats och klinisk implikation 

Denna studie ger till viss del en samlad bild av den senaste vetenskapliga evidensen 

kring sjuksköterskans erfarenheter och uppfattningar i vården av den potentiella do-

natorn. Följande slutsatser kan dras från denna studie. Begreppet hjärndöd är 

mycket svårt att förstå och kognitiv dissonans kan orsaka lidande både hos sjukskö-

terskan och hos de närstående. Sjuksköterskan upplever även emotionell och psy-

kisk påverkan på grund av den svåra situationen i vården. Detta kan i sin tur leda till 

att sjuksköterskan utvecklar “compassion fatigue” och vården kan då påverkas nega-

tivt. En annan slutsats är att sjuksköterskorna upplever det viktigt att skapa förtro-

ende och ge trygghet till de närstående genom att på ett bra sätt kunna kommunicera 

och bilda en bra relation med dem. Slutligen är bra stöd på arbetsplatsen från både 

organisationen samt läkare viktiga faktorer för sjuksköterskans välbefinnande i vår-

den av en potentiell donator. Genom att ge en ökad förståelse kring situationen av 

att vårda en potentiell donator, kan denna studie bättre förbereda sjuksköterskan för 

dessa situationer samt stärka sjuksköterskans professionella roll. 

Studiens fynd skulle kunna bidra till en förbättrad organisation genom att skapa en 

bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna så att de framgångsrikt kan utföra sitt om-

vårdnadsarbete och bemöta de närstående. En bättre arbetsmiljö kan dessutom för-

hindra sjukskrivningar och ge en patientsäker vård. Om den potentiella donatorn 

vårdas korrekt finns det även större möjligheter att fler svårt sjuka människor kan få 

nya organ, vilket även det kan ses vara en samhällsnytta. Förslag till vidare forsk-

ning är hur sjuksköterskan på ett bättre sätt kan stödjas i sitt arbete. Ytterligare 

forskningsförslag är om mer träning och utbildning inom kommunikation och vår-

den av potentiella donatorer kan stärka sjuksköterskornas välmående och stärka dem 

i sin professionella roll.  
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c) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc.): ________________________________ 

5. Resultat    Ja Nej Oklart  

a) Är resultatet logiskt?  

b) Är resultatet begripligt?  

c) Är resultatet tydligt beskrivet?  

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  

e) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  

f) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?  

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc.): _______________________ 

  



 

III 

 

Bilaga 3  Artikeltabell 

Författare/ 

Land/Publikat-

ionsår 

Titel Syfte Forskningsdesign Resultat Veten-

skaplig 

kvalitet 

Flodén, A.,  

Berg, M.,  

Forsberg, A. 

Sverige 

2011 

ICU nurses' percep-

tions of responsi-

bilities and organi-

sation in relation to 

organ donation - a 

phenomenographic 

study 

Undersöka intensivvårds-

sjuksköterskors upplevel-

ser av det professionella 

ansvaret och organisato-

riska aspekter i relation till 

organdonation samt hur de 

förstår och upplever hjärn-

död 

Design: Kvalitativ ansats, 

Fenomenografisk metod 

Urval: 15 intensivvårds-

sjuksköterskor 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Sjustegsanalys som 

beskrivs av Sjöström och 

Dahlgren 

Tre teman: 

 IVA-sjuksköterskors 

upplevelser av deras pro-

fessionella ansvar 

 Organisationens roll gäl-

lande organdonation 

 Död och diagnosen 

hjärndöd 

Hög 

kvalité 

16  

poäng 

Flodén, A.,  

Forsberg, A. 

Sverige 

2009 

A phenomeno-

graphic study of 

ICU-nurses' per-

ceptions of and at-

titudes to organ do-

nation and care of 

potential donors 

Beskriva intensivvårds-

sjuksköterskans upplevel-

ser om organdonation ba-

serad på deras vårderfa-

renhet av en potentiell or-

gandonator 

Design: Kvalitativ ansats, 

Fenomenografisk metod 

Urval: Nio sjuksköterskor 

från tre olika intensivvårds-

avdelningar 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Sjustegsanalys som 

beskrivs av Sjöström och 

Dahlgren 

Tre teman: 

 Organdonation som en 

situation 

 Organdonation som ett 

fenomen 

 Attityder till organdonat-

ion 

Medel  

kvalité  

14  

poäng 



 

IV 

 

Forsberg, A., 

Flodén, A.,  

Lennerling, A., 

Karlsson, V., 

Nilsson, M., 

Fridh, I. 

Sverige 

2014 

The core of after 

death care in rela-

tion to organ dona-

tion - A grounded 

theory study 

Att utforska hur intensiv-

vårdssjuksköterskan upp-

lever och handskas med 

vård efter döden till exem-

pel från tiden då man upp-

täcker en möjlig hjärndöd 

person och därmed en 

möjlig organdonator tills 

avskedet efter döden 

Design: Kvalitativ ansats, 

Grounded theory 

Urval: 29 intensivvårds-

sjuksköterskor 

Datainsamling: Intervju  

Analys: Charmaz Constant 

Comparison Method. 

Fyra tema: 

 Garantera värdigheten för 

den avlidna  

 Respektera de närstående 

 Värdig och respektfull 

vård 

 Möjliggöra ett värdigt av-

sked  

Medel  

kvalité  

15  

poäng 

Guido, L.A., 

Linch, G.F.C., 

Andolhe, R., Co-

negatto, C.C.,  

Tonini, C.C. 

Brasilien 

2009 

Stressors in the 

nursing care deliv-

ered to potential or-

gan donors 

Undersöka situationer som 

är stressfulla för sjukskö-

terskor speciellt när de 

vårdar en potentiell organ-

donator 

Design: Kvalitativ ansats,  

exploratory-descriptive de-

sign 

Urval: 19 deltagare, 7 

sjuksköterskor och 12 spe-

cialistsjuksköterskor 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Tematisk analys 

Tre teman:  

 Stressfaktor relaterade till 

arbetsmiljön på intensiv-

vårdsavdelning 

 Stressfaktorer i vården 

som ges till hjärndöda pa-

tienter på vuxen intensiv-

vårdsavdelning 

 Sätt att minska stressfak-

torer 

Medel  

kvalité  

11  

poäng 

Keshtkaran, Z., 

Sharif, F.,  

Navab, E., 

Gholamzadeh, S. 

Iran 

2015 

Lived Experiences 

of Iranian Nurses 

Caring for Brain 

Death Organ Donor 

Patients: Caring as 

"Halo of Ambigu-

ity and Doubt" 

Förstå hur sjuksköterskan 

känner, tolkar och upple-

ver vården av en hjärndöd 

patient 

Design: Kvalitativ ansats, 

fenomenologisk hermeneu-

tisk metod 

Urval: 10 intensivvårds-

sjuksköterskor 

Datainsamling: Intervju 

Två teman: 

 Orimligt hopp 

 Konservativ acceptans av 

hjärndöd 

Medel  

kvalité 

15  

poäng 



 

V 

 

Analys: Dataanalys utfördes 

med hjälp av Van Manens 

metod. 

Moghaddam, 

H.Y.,  

Manzari, Z.S., 

Heydari, A.,  

Mohammadi, E. 

Iran 

2018 

Explaining nurses' 

experiences of car-

ing for brain dead 

patients: a content 

analysis 

Beskriva sjuksköterskans 

upplevelse att vårda en 

hjärndöd patient 

Design: Kvalitativ ansats 

Urval: 21 deltagare, inten-

sivvårdssjuksköterskor och 

transplantationskoordinato-

rer 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Innehållsanalys 

Två teman: 

 Utmaning av krav på rät-

tigheter och skyldigheter 

 Turbulent konfrontation 

med efterföljande anspän-

ning 

Medel  

kvalité 

15  

poäng 

Orøy, A., 

Strømskag, K.E.,  

Gjengedal, E. 

Norge 

2011 

Interaction with po-

tential donors’ fam-

ilies: the profes-

sionals’ community 

of concern – a phe-

nomenological 

study 

Undersöka samt få en dju-

pare förståelse av vårdper-

sonals upplevelser att inte-

ragera med familjer vars 

anhörig är kritisk sjuka el-

ler traumatiserade patien-

ter 

Design: Kvalitativ ansats, 

Fenomenologisk hermeneu-

tisk metod  

Urval: 32 deltagare varav 

16 sjuksköterskor, 12 läkare 

och 4 sjukhuspräster som 

jobbade på intensivvårdsav-

delning 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Tematisk analys 

Två teman: 

 Patientorienterad vård när 

patienten är närvarande 

 Familjeorienterad vård när 

patienten är frånvarande 

Hög  

kvalité 

17  

poäng 

Orøy, A., 

Strømskag, K.E.,  

Gjengedal, E. 

Norge 

2013 

Approaching fami-

lies on the subject 

of organ donation: 

A phenomenologi-

Djupare undersöka förstå-

elsen av vårdpersonals 

upplevelser att interagera 

med familjer som står in-

för ämnet organdonation 

Design: Kvalitativ ansats, 

Fenomenologisk hermeneu-

tisk metod 

Urval: 32 deltagare varav 

16 sjuksköterskor, 12 läkare 

Tre teman: 

 Avgörande timing 

 Utmanande konversat-

ioner 

 Motsägande förväntningar 

Medel  

kvalité 

15  

poäng 



 

VI 

 

cal study of the ex-

perience of 

healthcare profes-

sionals 

och 4 sjukhuspräster som 

jobbade på intensivvårds-

avdelning 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Tematisk analys 

Orøy, A., 

Strømskag, K.E., 

Gjengedal, E. 

Norge 

2015 

Do we treat indi-

viduals as patients 

or as potential do-

nors? A phenome-

nological study of 

healthcare profes-

sionals' experiences 

Undersöka sjukvårdsper-

sonals erfarenheter av 

etiska utmaningar i relat-

ion till vård och bemötan-

det med kritisk sjuka pati-

enter med allvarlig hjärn-

skada och deras familjer 

Design: Kvalitativ ansats, 

Fenomenologisk hermeneu-

tisk metod 

Urval: 32 deltagare varav 

16 sjuksköterskor, 12 läkare 

och 4 sjukhuspräster som 

jobbade på intensivvårdsav-

delning 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Tematisk analys 

Tre teman: 

 Oklarhet som resulterar i 

att undanhålla information 

 Balansen mellan öppenhet 

och undanhålla 

 Sträva efter värdighet i 

svåra situationer 

Hög 

kvalité 

16  

poäng 

Ronayne, C. 

Storbritannien 

2009 

A phenomenologi-

cal study to under-

stand the experi-

ences of nurses 

with regard to 

brainstem death 

Undersöka de svåraste 

uppgifter som sjuksköters-

kor upplever av att vårda 

en hjärndöd patient 

Design: Kvalitativ ansats, 

fenomenologisk hermeneu-

tisk metod 

Urval: 6 intensivvårdssjuk-

sköterskor 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Struktur gjord av 

Miles och Huberman 

Fem teman: 

 Känslor 

 Kommunikation 

 Beskydd 

 Utbildning 

 Teknologi 

Medel 

kvalité 

13  

poäng 



 

VII 

 

Salehi, S.,  

Kanani, T.,  

Abedi, H. 

Iran 

2013 

Iranian nurses’ ex-

periences of brain 

dead donors care in 

intensive care 

units: A phenome-

nological study 

Att undersöka iranska 

sjuksköterskors upplevel-

ser av att vårda hjärndöda 

patienter på intensivvårds-

avdelning 

Design: Kvalitativ ansats, 

Fenomenologisk metod 

Urval: 8 intensivvårdssjuk-

sköterskor 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Dataanalys utfördes 

med hjälp av Collaizzi 

method 

Nio teman: 

 Psykologisk och mental 

påverkan av att möta situ-

ationen 

 Tung och stressfull vård 

 Brist på vetenskaplig kun-

skap 

 Konflikt mellan känsla 

och ansvar 

 Beteende- och attitydför-

ändringar 

 Känslomässiga svar för att 

förstå psykologiska lidan-

den 

 Tveksamhet till medi-

cinska diagnoser 

 Andlig uppfattning 

 Biologiska reaktioner när 

man möter situationen 

Medel  

kvalité 

15  

poäng 

Souza, S.S.,  

Borenstein, M.S., 

Silva, 

D.M.G.V.d., 

Souza, S.d.S.d., 

Carvalho, J.B.d. 

Brasilien 

2013a 

Nursing strategies 

for coping with the 

care of a potential 

organ donor 

Förstå strategier som in-

tensivvårdssjuksköterskan 

använder vid situationer 

som involverar vården av 

en hjärndöd patient som är 

potentiell organdonator 

Design: Kvalitativ ansats, 

Exploratory-descriptive de-

sign 

Urval: 14 intensivvårds-

sjuksköterskor 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Tematisk innehålls-

analys och Coping analys 

Två teman: 

 Strategier som fokuserar 

på känslor 

 Strategier som fokuserar 

på problemet 

Medel  

kvalité 

14  

poäng 



 

VIII 

 

Souza, S.S., 

Borenstein, M.S., 

Silva, 

D.M.G.V.d., 

Souza, S.d.S.d., 

Carvalho, J.B.d. 

Brasilien 

2013b 

Situations of stress 

experienced by 

nursing staff in the 

care of the poten-

tial organ donor 

Att identifiera stressituat-

ioner som sjuksköterskor 

på intensivvårdsavdelning 

genomgår när de vårdar en 

potentiell organdonator 

Design: Kvalitativ ansats, 

Exploratory-descriptive de-

sign 

Urval: 14 intensivvårds-

sjuksköterskor 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Tematisk innehålls-

analys och confrontation 

theory  

Två teman: 

 Hot 

 Utmaningar 

Medel  

kvalité 

13  

poäng 

Victorino, J.P., 

Mendes, K.D.S., 

Westin, Ú.M., 

Magro, J.T.J., 

Corsi, C.A.C., 

Ventura, C.A.A. 

Brasilien 

2019 

Perspectives to-

ward brain death 

diagnosis and man-

agement of the po-

tential organ donor 

Att identifiera och disku-

tera olika meningar och er-

farenheter av sjuksköters-

kor och läkare från inten-

sivvårdsavdelning i relat-

ion till diagnosen hjärndöd 

och vården av en potentiell 

organdonator 

Design: Kvalitativ ansats 

Urval: 22 deltagare, 14 In-

tensivvårdssjuksköterskor 

och 8 läkare 

Datainsamling: Intervju 

Analys: Innehållsanalys 

Två teman: 

 Hjärndödsdiagnostik och 

dess konsekvenser 

 Vården av den potentiella 

organdonator och dess ef-

terdyningar på donations- 

och transplantationspro-

cessen 

Medel  

kvalité 

11  

poäng 



 

IX 

 

Bilaga 4  Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. Vid svar 

"Ja" eller "Kanske” på någon av frågorna 1-6 kan projektet, om det bedöms som 

forskning, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd. 

  

Ja Kanske Nej 

1 
Avser undersökningen att behandla känsliga personupp-

gifter (dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller fi-

losofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller 

som rör hälsa eller sexualliv). 

  

X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på delta-

garna (även sådant som inte avviker från rutinerna men 

som är ett led i studien)? 

  

X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att påverka? 

  

X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en le-

vande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  
X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar beroende-

ställning såsom patienter eller studenter som är direkt 

beroende av försöksledaren)? 

  
 

 

X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens el-

ler i vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

 
 

X 

 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 

till fysisk person) och anmälas till registeransvarig per-

son (PUL- ansvarig). 

  
 

X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 
X 

  



 

X 

 

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 

vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, pro-

jektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår. (För stu-

dier med minderåriga krävs vårdnadshavares godkän-

nande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

   

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och handle-

dare) 

X 
  

 


