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Abstrakt 
Bakgrund: Behovet av organ är större än antalet utförda transplantationer i 

Sverige.  Att som anhörig få beskedet om ett plötsligt dödsfall kan vara en utlösande 

faktor till att hamna i kris. Sjuksköterskor ställs då inför det etiska dilemmat att 

eventuellt behöva lyfta frågan om organdonation till de anhöriga, men framförallt att 

bemöta dem på ett värdigt och respektfullt sätt. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga vid dödsfall där 

organdonation är möjlig.  

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes med hjälp av sammanställd 

forskning om sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga till en potentiell 

organdonator. Resultatet grundas på total sju vetenskapliga artiklar var av fyra 

kvalitativa respektive tre kvantitativa.  

Resultat: I resultatet framkom olika aspekter på sjuksköterskors erfarenheter om 

bemötandet av anhöriga till en potentiell organdonator. Resultatet sammanfattades i fyra 

kategorier; ”Organdonationsprocessen kan orsaka lidande”, ”Att kommunicera om 

organdonation”, ”Sjuksköterskans förhållningssätt” och ”Kunskap om organdonation”.  

Slutsats: Litteraturstudien resulterade i en djupare insikt i hur sjuksköterskors empati, 

erfarenheter och kunskaper påverkar hans eller hennes sätt att bemöta anhöriga. Att som 

sjuksköterska behöva bemöta och framförallt våga möta anhöriga i denna krissituation 

kan generera lidande. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Organdonationsprocessen 

År 2014 fick 814 patienter nya organ genom transplantation, en ökning med 8,7 % från 

år 2013. Trots denna ökning återstod 756 patienter i väntan på nya organ 

(Livsviktigt.se). Uppskattningsvis 100 000 människor dör varje år i Sverige, utav dessa 

är ca 100 stycken donatorer (Socialstyrelsen, 2015).  

När en medvetslös patient med misstänkt hjärnskada inkommer till sjukhus påbörjas 

behandling genom intubation och respiratorbehandling. Detta görs för att säkerställa de 

vitala funktionerna på patienten. Undersökningar så som röntgen och analys av 

blodprover genomförs. I väntan på diagnos samt prognostisk bedömning ges fortsatt 

fullvärdig behandling av patienten. Utifrån bedömningen av patientens status samt 

svaren på de olika undersökningarna kan diskussion om organdonation påbörja. En 

möjlig organdonator är en patient som bedömts fått svåra intrakraniella skador och 

befinner sig under respirationsvård. Hos denna patient finns det skäl till att misstänka att 

skadeförloppet kommer att leda till att patienten kommer att drabbas av total 

hjärndödhet inom loppet av 48 timmar (SOSFS 2009:30). Under processen är det viktigt 

att anhöriga är delaktiga i resonemang och att utrymme för frågor finns. Innan dödsfallet 

konstateras och anhöriga ger sitt samtycke, identifieras den möjliga organdonatorn i 

samråd med organ- och transplantationskoordinatorn och samtal om patienten är 

medicinskt lämplig donator inleds. Vid frågeställningar och funderingar kring patienten 

och anhöriga har ansvarig sjuksköterska alltid organ- och transplantationskoordinatorn 

till sitt förfogande under processen (Järnesund, 2014).  

För att organdonation ska vara möjlig är förutsättningen att dödsfallet inträffar under 

respiratorbehandling på intensivvårdsavdelning, vilket uppskattningsvis 250 patienter 

gör per år (Socialstyrelsen, 2015). I livets slutskede eller vid dödsfall då patienten är 

registrerad i donationsregistret och organdonation är möjlig gäller detta enligt lag 

(SOSFS 2009:30). 
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1.2 Diagnosen hjärndöd 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av 

människans död, ges detaljerade anvisningar om hur diagnostiken skall utföras (SOSFS 

2005:10). 

När hjärnans funktioner förlorats och inte kan återställas konstateras människan som 

död eller så kallad hjärndöd enligt lag. Som tidigare nämnts utförs en del 

undersökningar för att konstatera tillståndet, bland annat neurologiska undersökningar, 

för att undersöka funktionen på kranialnerverna. Om resultaten inte uppfyller angivna 

kriterier finns även komplementära undersökningar som kan fastställa diagnos 

hjärndödhet. Efter konstaterad diagnos får medicinska insatser fortsätta under högst 24 

timmar då syftet är att bevara organ och invänta ett transplantationsingrepp (Järnesund, 

2014). Sjuksköterskor erfar att det är svårt att uppfatta den hjärndöda patienten som död 

då den behandlas och upplevs som levande på flertal sätt. De vårdade dessutom den 

hjärndöde patienten med respekt och som om denne fortfarande var vid liv (Pearson, 

Robertson-Malt, Walsh & Fitzgerald, 2001) 

 

1.3 Begreppet anhöriga 

Patientens anhöriga kan beskrivas med olika begrepp såsom närstående, familj eller 

släkt. Enligt vårdvetenskapligt perspektiv är det patienten själv som avgör vilka 

individer i hans eller hennes närhet som betraktas som anhöriga (Dahlberg & Segesten, 

2010). Patientens anhöriga kan vara individer som han eller hon har ett känslomässigt 

band till eller har en nära social relation till och behöver således inte omfatta blodsband 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Individen som anses som anhörig kan därför vara en 

make, maka, sambo, partner, förälder, barn, annan släkting men också en vän eller en 

granne. Oavsett relation ska patientens anhöriga betraktas som en del av patienten och 

därmed få vara delaktiga (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Vid dödsfall där organdonation är möjlig men patientens inställning är okänd innebär 

detta att anhöriga har rätt att neka (SOSFS 2009:30). Sjuksköterskor beskriver att det 

uppstår känslomässiga och svåra vårdsituationer då de upplever en intensiv och nära 

relation till de anhöriga som fanns kring den potentiella organdonatorn (Pearson, 

Robertson-Malt, Walsh och Fitzgerald, 2001). 
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1.4 Kris 

Det finns olika oförutsedda eller väntade situationer samt händelser i livet som kan 

innebära att en människa hamnar i kris. Krisen kan komma smygande och då kan det 

bero på omständigheter som individen levt med under en tid, exempelvis skilsmässa 

eller sjukdom. Andra kriser kan utlösas mer plötsligt på grund av en oväntad händelse 

såsom olycksfall eller dödsfall. Människor reagerar olika i krissituationer, några klarar 

inte av att vara ensamma medan ensamhet för andra är en tillflykt. En människa i kris 

kan vilja berätta om det som hänt upprepade tillfällen och andra tar till tystnaden och 

kan upplevas som svåra att få kontakt med. Ångest och oro är vanliga symtom som 

upplevs bland individer i kris men även avsaknad på reaktion och känslor förekommer. 

Förtvivlan och hopplöshet är vanligt hos människor i kris, känslan av att inte vilja leva 

mer eller att det aldrig kommer bli bra igen upplevs och de kan gråta mycket. 

Människor som är med om samma typ av händelse eller situation i livet kan komma att 

reagera på olika sätt. Detta beror på individernas erfarenheter och föreställningar om 

livet som kan påverka deras sätt att reagera och hantera händelsen eller situationen som 

kan utlösa en kris (Cullberg, 2006). När dödsbeskedet kommer plötsligt och det inte 

funnits tid som anhörig att förbereda sig på ett dödsfall så antas krisreaktionen bli mer 

uttalad än om beskedet var förväntat (Li, Chan & Lee, 2002) 

När en patient förklaras som hjärndöd kan de anhöriga reagera med rädsla och eller 

aggressivitet som kan generera vredesutbrott. Känslan av fientlighet gentemot 

vårdpersonal eller andra anhöriga i sin närhet kan vara ett faktum. Detta kan innebära att 

individen ger utlopp för emotionell smärta och vredesutbrottet är en avgörande 

försvarsmekanism (Burr, 2001).  

 

1.5 Etiskt förhållningssätt  

Organdonation är ett ämne som är etiskt laddat och kan väcka många tankar. Det finns 

många aspekter som sjuksköterskor kan behöva ta hänsyn till.  

Det relationsetiska förhållningssättet innebär för sjuksköterskor att respektera 

patientens integritet och autonomi. Vidare beskrivs det att sjuksköterskorna bör sträva 

efter att patienter samt anhöriga ska känna delaktighet och trygghet i vårdkontexten de 

befinner sig i (Öresland & Lützén, 2009). Det etiska dilemmat kan benämnas som en 

etisk konflikt och kan beskrivas som en värdekonflikt mellan två synpunkter. Individen 

kan bedöma vilka av de olika synpunkterna som har störst etiskt värde i förhållande till 

kontexten. De olika synpunkterna kan i sjuksköterskors fall innebära att ta hänsyn till 
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patienten och eller anhörigas åsikter och föreställningar samt till handlingen och 

konsekvenserna av det fattade beslutet. Med denna bedömning som grund i en situation 

kan sjuksköterskor handla etiskt (Birkler, 2007). Vårdetiska dilemman kan upplevas 

som svåra situationer som vårdprofessionerna kan hamna i. Sjuksköterskor beskriver att 

etiska dilemman kan genera skuldkänslor och tar mycket kraft från personen i fråga 

(Lindwall & von Post, 2000). 

I en studie som utfördes på alla Norges donationssjukhus lyfts den etiska 

problematiken kring frågan om organdonation och att vårda en potentiell organdonator. 

Två tredjedelar av sjuksköterskorna ansåg att organdonationsfrågan var etiskt godtagbar 

att lyfta till patienter och anhöriga om patienten inte erhåller respiratorisk vård men att 

tillståndet inte går att rädda.  Om det visar sig att patienten och de anhöriga är positivt 

inställda till organdonation, alltså villiga att donera organ, ansåg 73 % av 

sjuksköterskorna att påbörja respiratorisk vård som etiskt korrekt (Meyer, Bjørk & Eide, 

2012). 

 

1.6 Sjuksköterskans yrkesroll 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan beskrivs 

det att han eller hon ska ha förmågan att kommunicera respektfullt med patienter, 

anhöriga samt övrig vårdpersonal. Han eller hon ska dessutom på ett empatiskt och 

lyhört sätt kunna föra en dialog med patienten, anhöriga och annan vårdpersonal. Detta 

för att kunna ge vägledning och stöd samt skapa optimal delaktighet i vårdkontexten. 

Sjuksköterskan ska kunna informera och undervisa patienten och de anhöriga såväl 

enskilt som i grupp och göra det på ett sådant sätt så att patienten och de anhöriga 

förstår (Socialstyrelsen, 2015). 

Vidare beskrivs det att sjuksköterskans förhållningssätt bör grundas på ett 

humanistiskt helhetsperspektiv, detta ligger till grund för hans eller hennes bemötande 

samt sätt att vårda på. Detta innebär att han eller hon dessutom ska behandla patienten 

med omsorg och respektera dennes autonomi, integritet och värdighet. Att respektera 

patienten och de anhörigas erfarenheter och kunskap samt vara lyhörd inför deras 

föreställningar och ta del av deras livsvärld. Sjuksköterskan ska dessutom vara lyhörd 

och ta hänsyn till olika värderingar och trosuppfattningar. I sjuksköterskans yrkesroll 

ingår att framföra patientens och de anhörigas önskemål och, om behov finns, föra deras 

talan i olika vårdkontext (Socialstyrelsen, 2005).  

 



  
 

5 

1.7 Teoretisk referensram - livsvärld 

Så som individen förstår sig själv och andra samt omvärlden betecknas av livsvärlden. 

Livsvärlden omfattar därför också världen så som individen erfar den. Livsvärlden är 

främst unik och personlig trots att den består av en värld som delas av andra. Den 

omfattar inte bara den unika individen, i livsvärlden ingår bland annat människor i 

individens sociala nätverk. Livsvärlden formas av tid och rum, den går inte att särskilja 

från individen som den antyder, den har ingen egen existens (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

Om en individ hamnar på sjukhus tas han eller hon ifrån sin kontext och blir patient. 

Detta innebär dock inte att livsvärlden tas ifrån individen utan påverkas endast av den 

nya kontext och de nya personerna nu existerar i individens livsvärld, exempelvis 

sjuksköterskor. Sjuksköterskan själv har eller är sin egen livsvärld och kan vårda enligt 

ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Denna teoretiska referensram har valts för att alla individer, det vill säga sjuksköterskor, 

anhöriga, patienter med flera, har en egen uppfattning av omvärlden. Genom att förstå 

och vara medveten om detta kan sjuksköterskor med fördel vårda och bemöta patienter 

eller anhöriga utifrån ett livsvärldsperspektiv.  
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2 PROBLEMFORMULERING 

Behovet av organ är större än antalet utförda organtransplantationer i Sverige. Detta 

beror bland annat på, som tidigare nämnt att ca 100 människor som dör varje år i 

Sverige är registrerade organdonatorer (Socialstyrelsen, 2015).  

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning hävdar att han eller hon måste vårda enligt 

ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att se till hela människan och därmed dennes 

anhöriga (Socialstyrelsen, 2015). Yrket innebär vardagliga möten med patienter och 

anhöriga samt vårdsammanhang som kan orsaka att sjuksköterskan ställs inför etiska 

dilemman.  

En person som fått besked om att en anhörig plötsligt har dött kan generera att 

personen i fråga hamnar i en akut krissituation. Den första fasen är chockfasen, den kan 

medföra svårigheter i att ta till sig information samt leda till ologiskt och irrationellt 

handlande. Chockfasen varar allt från några sekunder till en vecka och är en 

försvarsmekanism för ångest och smärta (Cullberg, 2006). Vad har sjuksköterskor för 

erfarenheter av att bemöta anhöriga till en potentiell organdonator i dessa situationer? 

 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga vid dödsfall 

där organdonation är möjlig. 
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4 METOD 

Metoden som valts är en systematisk litteraturstudie som innebär vetenskaplig forskning 

i form av sammanställda artiklar som bidrar till evidensbaserad kunskap. Studien 

innefattar systematisk sökning i databaser samt kritisk granskning av relevanta artiklar. 

Artiklarnas resultat analyseras och sammanställs till ett nytt resultat av författarna i 

litteraturstudien. (Forsberg & Wengström, 2013). Förtjänsten med denna studie är att 

aktuell sammanställning av forskning om organdonation kan bidra till relevanta och 

praktiska råd till sjuksköterskor angående bemötande innan och i 

organdonationsprocessen. En sammanställning av vetenskapliga artiklar bidrar även till 

en god överblick över hur kunskapsläget inom valt område ser ut för att sedan 

möjliggöra utveckling inom vården. Vidare ansåg författarna att aktuell 

sammanställning inom just detta specifika område var bristfälligt och därmed behövdes 

en litteraturstudie som omfattar aktuella kvalitativa- och kvantitativa artiklar. Denna typ 

av studie kan bidra till en djupare förståelse kring dilemmat som kan uppstå inom valt 

forskningsområde och därmed lösa eventuella kliniska problem. 

 

4.1 Inklusionskriterier 

Artiklarna i studien har inkluderat potentiella donatorer, av ospecifika organ, över 18 år 

på sjukhus. Urvalet i artiklarna skulle bestå av sjuksköterskor i kontakt med anhöriga 

innan och i organdonationsprocessen samt att studien skulle ha utförts i västvärlden, i 

detta fall innebär det USA och nordvästra Europa. 

I samtliga databaser har begränsningar som tillgängligt abstrakt, artiklar på engelska 

och publicering 2000 till 2015 gjorts.  

 

4.2 Exklusionskriterier 

Artiklar som innehöll religiösa aspekter exkluderades och likaså palliativvård, 

sjuksköterskestudenters-, psykologers- och anhörigas perspektiv på organdonation 

valdes bort. Vidare valdes artiklar som handlar om transplantation och “levande 

donatorer” bort, det vill säga exempelvis donation av en njure från en levande individ 

till en annan. 
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4.3 Litteratursökning 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO har använts som sökmotorer och omfattar 

omvårdnadsforskning. Pubmed innehåller dessutom medicinsk forskning och PsycINFO 

även psykologisk forskning inom omvårdnad samt medicin (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Svensk MeSH översatte relevanta sökord tinn ll engelska som författarna sedan 

använde som sökord i de olika databasernas ämneskataloger (Bilaga 1, 2 & 3). 

Ämnesorden benämns med olika termer i databaserna Cinahl, Pubmed samt Psycinfo. 

Ett ämnesord kan även skilja sig från en databas till en annan. Sökningarna har omfattat 

olika ämnesord i kombination med frasord och trunkering. Forsberg och Wengström 

(2013) definierar trunkering som en sökning av ett begrepp som möjliggör träffar på ord 

med olika ändelse. Detta gjorde författarna genom en asterisk på bland annat Nurs* som 

då gav träff på bland annat nurse, nurses och nursing. Detta bidrar till en bredare 

sökning. Vidare kombinerades ämnesordet, frasordet och trunkeringen med OR till en 

och samma fritextsökning för att sedan kombineras med AND tillsammans med andra 

sökningar (Bilaga 1, 2 & 3).   

AND och OR är Booleska sökoperatorer och används för att underlätta en 

sökstrategi. AND betyder att sökorden ska kombineras med varandra och OR innebär 

att sökorden kan ge träffar på liknande begrepp (Kristensson, 2014). För en bredare 

sökning användes begrepp och fraser som inte ansågs vara ämnesord i de olika 

databaserna, så som “Organ donation” och “Nurse attitude”. Dessa typer av begrepp har 

på likvärdigt sätt använts i de olika databaserna i en fritextsökning som frasord samt 

trunkering och därefter kombinerats med Booleska sökoperatorer (Bilaga 1, 2 & 3).  I 

Databasen PsycINFO överensstämde dock inte ämnesorden med författarnas nyckelord 

“Sjuksköterskans roll” och “hjärndöd” där av saknar #1 och #4 ämnesord i Bilaga 3. 
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4.4 Urval  

I de kombinerade sökningarnas träfflista i samtliga databaser lästes först rubrikerna. 

Därefter valdes artiklar ut för vidare läsning av abstrakt. Vidare i urvalsprocessen valdes 

artiklar med relevant abstrakt gentemot studiens syfte ut för vidare läsning av resultat. 

Resultaten som sedan svarade an på litteraturstudiens syfte inkluderades för vidare 

läsning i fulltext samt kvalitetsgranskning. Innan resultaten lästes användes sökmotorn 

“Ulrichsweb” för att undersöka om samtliga artiklar var peer-review. Detta innebär 

enligt Forsberg och Wengström (2013) att artikeln är vetenskaplig och därmed har en 

struktur i logiskt följd med titel, sammanfattning, inledning, bakgrund, syfte, metod, 

resultat, diskussion och referenser. 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en del av urvalsprocessen är att 

granska artiklarnas resultat för att se om de svarar an till den systematiska 

litteraturstudiens syfte. Fjorton artiklar exkluderades innan kvalitetsgranskningen på 

grund av att de inte innehöll empiriskt material, alltså litteraturöversikter. Ytterligare två 

andra artiklar föll bort innan kvalitetsvärderingen av artiklarna då dessa resultat saknade 

relevans i förhållande till den systematiska litteraturstudiens syfte. En fjärrlånsartikel 

exkluderades på grund av att den anlände via post när litteraturstudien var klar för 

inlämning. Den andra fjärrlånsartikeln ansåg författarna som en icke vetenskaplig 

artikel utan kvalité på tre sidor. I studien inkluderades både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar. 

En kvalitativ ansats används då exempelvis upplevelsen av ett fenomen i ett 

sammanhang ska studeras. En kvantitativ ansats kan användas då en hypotes eller en 

teori ska beprövas och resultatet går sedan att jämföra eller generalisera. Därför är 

kombinationen av de båda ansatserna bra samt att triangulering av metoder stärker 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Då syftet för studien är att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter var det lämpligt att inkludera studier av båda 

forskningsansatserna, eftersom begreppet erfarenhet kan omfatta både objektiva mått på 

en viss variabel samt subjektiva beskrivningar av fenomenet.  
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4.5 Kvalitetsbedömning  

Kristenssons (2014) förslag på att kvalitetsbedöma kvantitativa respektive kvalitativa 

artiklar har bidragit till två modifierade mallar (Bilaga 4 & 5). 

Kvalitetsbedömningsmallarna består av tretton frågor som har besvarat med ”Ja”, 

”Delvis” eller ”Nej”. Sammanlagt har sju artiklar granskats, fyra kvalitativa och tre 

kvantitativa. Författarna granskade samtliga artiklar enskilt för att sedan gemensamt 

jämföra och sammanställa sina resultat av kvalitetsbedömningarna. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) kallas metoden triangulering som ökar trovärdigheten då flertalet 

aspekter värderats och diskuterats för att uppnå konsensus. 

Artiklarna som fick flest ”Ja” enligt mallen ansågs ha hög vetenskaplig kvalité, flest 

”Delvis” som medel och flest ”Nej” som låg. Sex artiklar ansågs ha hög kvalité och en 

artikel ansågs ha medelkvalité, alla artiklar med hög kvalité hade åtta eller fler ”Ja” av 

tretton möjliga. Artikeln som ansågs ha medelkvalité hade sex ”Ja”, fyra ”Delvis” och 

tre ”Nej”. Ingående artiklar presenteras i Bilaga 6 med relevant information så som 

urval och datainsamling, detta med rekomendation av Kristensson (2014) men också för 

ökad transparens. 

 

4.6 Forskningsetiska övervägande 

Etiska överväganden bör göras innan arbetet med en systematisk litteraturstudie 

påbörjas. Övervägande beträffande urval och presentation av resultatet bör göras och 

har utförts enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Författarna har med omsorg inkluderat studier som godkänts av etisk kommitté eller 

där etiska övervägande har utförts med noggrannhet. Samtligt resultat av studierna som 

svarat an på den systematiska litteraturstudiens syfte har inkluderats och författarnas 

föreställningar och- eller åsikter har inte påverkat urvalet, med undantaget från 

fjärrlånsartikeln, som anlände försent. Ambitionen har varit att åsidosätta åsikterna för 

att inte tolka artiklarna. Studiens syfte har hela tiden legat till grund för urvalet av 

artiklar.  
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5 ANALYS  

Analys innebär att analysera data i delar utifrån sin helhet för att komma fram till en ny 

helhet, alltså den systematiska litteraturstudiens resultat. I analysprocessen kan 

författarna enskilt studera ett fenomen, för att inkludera olika perspektiv i processen, 

vilket innebär triangulering (Forsberg & Wengström, 2013). Fenomen avses i detta fall 

som fynden i artiklarna. 

De kvantitativa artiklarnas resultat bestod av diagram och tabeller som kompletterades 

med utförlig löpande text i resultatet. Därför behövdes inte data extraheras från 

diagrammen och tabellerna. Vilket möjliggjorde en analys på likvärdigt och 

oproblematiskt sätt som de kvalitativa studierna för författarna. Författarna läste 

individuellt genom artiklarnas resultat flera gånger för att få en känsla av vad texten 

handlar om. I nästa steg valdes utsagor ut från artiklarnas resultat utifrån den systematiska 

litteraturstudiens syfte. Detta gjordes enskilt och därefter diskuterades urvalet av utsagor 

som författarna gemensamt ansåg som relevanta. Utsagorna översattes till svenska, 

därefter påbörjade författarna, individuellt, naiv läsning av samtliga utsagor, som en 

helhet, i ett och samma dokument. Vidare valdes ytterligare utsagor bort gemensamt av 

författarna som inte ansågs stämma överens med studiens syfte. Kvarstående utsagor, har 

analyserats enligt Forsberg och Wengströms (2013) metod av innehållsanalys. Det vill 

säga att kondenseringen av meningsenheterna som bildar koder har skett enligt manifest 

innehållsanalys. Vidare har subkategorier och kategorier framställts genom tolkning, 

alltså latent innehållsanalys. Forsberg och Wengström (2013) nämner inte subkategorier 

men författarna har dock valt att använda sig av dessa då de bidrar till en mer detaljerad, 

textnära och beskrivande analysprocess. Analysen fortsatte med att sammanfatta 

utsagorna till koder. Vidare kategoriserades utsagorna utifrån deras homogenitet och 

heterogenitet och placerades under subkategorier för att i nästa steg bilda kategorier. 

Således är subkategorierna heterogena men bildar en homogen kategori. I Tabell 1 

presenteras några exempel på hur författarna har gått tillväga. Denna process valde 

författarna att gemensamt genomföra på grund av tidsbrist, trotts att Forsberg och 

Wengström (2013) hävdar att forskartriangulering är av vikt i analysprocessen. 

Kategorierna som skapades var ”Organdonationsprocessen kan orsaka lidande”, ”Att 

kommunicera om organdonation”, ”Sjuksköterskans förhållningssätt” och ”Kunskap om 

organdonation”. 
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Tabell 1. Exempel på analys av utsagor. 

 

6 RESULTAT  

6.1 Organdonationsprocessen kan orsaka lidande 

Sjuksköterskor erfar att organdonationsfrågan kan genera i en känslig situation för de 

anhöriga.  De erfar också att ställningstagandet anses som påfrestande och kan väcka 

skuldkänslor samt ångest. Därför är sjuksköterskor oroliga över att behöva lyfta frågan 

och orsaka mer lidande hos de anhöriga i kris (Collins, 2005; Flodén & Forsberg, 2009; 

Flodén, Persson, Rizell, Sanner & Forsberg, 2011). En studie visar att 39 % av 

sjuksköterskorna hävdar att frågan om organdonation aldrig lyfts för att skona de 

sörjande anhöriga från onödigt lidande (Flodén, Persson, Rizell, Sanner & Forsberg, 

2011). Andra sjuksköterskor anser att organdonation kan skapa en ny mening och tror 

att donationen kan vara en positiv hjälp för anhöriga i sorg (Sque, Payne & 

Vlachonikolis, 2000).  Den känslomässigt laddade situationen bygger upp farhågor hos 

sjuksköterskorna om hur de anhöriga kommer att reagera när frågan om organdonation 

lyfts, oron bygger på omtanke. Detta kan leda till att sjuksköterskor upplever osäkerhet 

och blir reserverade. (Flodén, Persson, Rizell, Sanner & Forsberg, 2011; Kent, 2004). 

Sjuksköterskor erfar minst en dålig erfarenhet av organdonationsprocessen på grund av 

att anhöriga blivit lidande till följd av dåligt bemötande och frånvaro av stöd (Kent, 

2004). 

Sjuksköterskor anser att det inte är deras ansvar eller känner sig obekväma i att ställa 

organdonationsfrågan till anhöriga och är oroliga över att frågan ställs förtidigt (Collins, 

2005; Flodén, Berg & Forsberg, 2011; Kent, 2004). När anhöriga får besked om 

plötsligt dödsfall ska det svåra beslutet om organdonation fattas. Detta anser 

sjuksköterskan som ett dubbeltrauma och de anhöriga kan dessutom komma att ångra 

Utsaga Kod Subkategori Kategori 

Sjuksköterskor är vanligtvis 

de första som de anhöriga 

vänder sig till när de vill 

förmedla patientens 

önskemål i samband med 

donation. 

Anhöriga vänder sig 

till sjuksköterskan för 

att framföra patientens 

önskan. 

Anhöriga har 

förtroende för 

sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt  

Sjuksköterskorna är osäkra 

på hur de själva och de 

anhöriga kommer att 

reagera, därför uppstår 

rädsla och ångest. 

Rädsla och ångest 

inför den 

oförutsägbara 

reaktionen. 

Sjuksköterskans 

farhågor i att bemöta 

anhöriga. 

Organdonations-

processen kan 

orsaka lidande 
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sitt beslut efteråt (Collins, 2005; Flodén & Forsberg, 2009). Nästan hälften av 

sjuksköterskorna i en studie anser att ställningstagandet till organdonationen kan skapa 

konflikt hos de anhöriga (Collins, 2005). Sjuksköterskorna beskriver upplevelsen av 

lättnad när de anhöriga anser sig ha fattat rätt beslut om organen ska doneras eller inte 

(Flodén & Forsberg, 2009; Kent, 2004). 

Det finns olika synsätt på organdonationsprocessen vilket bland annat kan bero på 

sjuksköterskors specialistutbildning. Sjuksköterskor som dagligen arbetar nära patienter 

där behovet av nya organ kan finnas, har lättare att fokusera på en potentiell 

organdonator än hur situationen kan påverka de anhöriga. Andra sjuksköterskor som 

inte arbetar under dessa typer av förhållanden anses lägga mer fokus på de sörjande 

anhöriga och hur samtalet om eventuell organdonation kan generera mer lidande (Sque, 

Payne & Vlachonikolis, 2000). Sjuksköterskor upplevde att anhöriga ansåg att 

organdonationen sågs som något meningsfullt och att patientens vilja uppfylldes 

(Flodén & Forsberg, 2009). 

 

6.2 Att kommunicera om organdonation  

Frågan om organdonation kan enligt sjuksköterskorna när som helst diskuteras med 

anhöriga (Flodén & Forsberg, 2009; Kent, 2004). Sjuksköterskor med större eller 

mindre erfarenhet av organdonationsprocessen antyder att frågan skapar olika reaktioner 

hos de anhöriga. Sjuksköterskorna som anser att de anhöriga inte förvånas är de med 

stor erfarenhet samtidigt som de med mindre erfarenhet hävdar att anhöriga blir 

svarslösa (Flodén, Persson, Rizell, Sanner & Forsberg, 2011). Dessa antydanden bör 

inte enligt sjuksköterskor hindra att organdonationsfrågan lyfts då de anser att det kan 

vara en hjälp för de anhöriga i krissituationen. Sjuksköterskorna menar att det kan 

underlätta för de sörjande anhöriga att lägga fokus på något annat än just döden (Sque, 

Payne & Vlachonikolis, 2000). 

Sjuksköterskan har som uppgift att delge information till anhöriga kring den aktuella 

vården som patienten erhåller samt att ge utrymme för diskussion om 

organdonationsfrågan (Flodén, Berg & Forsberg, 2011; Orøya, Strømskag & Gjengedal, 

2013). För att diskussionen med de anhöriga ska bli av god kvalité och att 

sjuksköterskan ska kunna vara aktiv anses att vetskapen om patientens inställning till 

organdonation hade underlättat (Kent, 2004). Organdonationssamtalet upplevs som 

utmanande för samtliga sjuksköterskor men på olika sätt beroende på tidigare 

erfarenheter. De berättar om svåra händelser, oftast när många anhöriga är inblandade 
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och särskilt när barn är närvarande (Flodén & Forsberg, 2009; Orøya, Strømskag & 

Gjengedal, 2013). Sjuksköterskan har även som uppgift att kommunicera med de 

anhöriga på en begriplig nivå med enklare medicinska termer. När anhöriga får besked 

om att patienten är hjärndöd kan detta innebära en misstolkning av begreppet och leda 

till en tro om att patienten kunde överlevt. Sjuksköterskor menar att anhöriga som inte 

förstår innebörden av patientens diagnos heller inte är mottagliga för 

organdonationsfrågan, han eller hon måste därför försäkra sig om att de anhöriga förstår 

patientens tillstånd. När anhöriga själva lyfter frågan om organdonation innebär detta 

enligt sjuksköterskorna att de anhöriga är medvetna om diagnosens prognos (Collins, 

2005; Flodén, Berg & Forsberg, 2011; Flodén & Forsberg, 2009). Sjuksköterskorna 

upplevde känslan av välbefinnande när de ansåg att deras handlingar hade hjälpt de 

anhöriga att förstå innebörden av patientens tillstånd (Kent, 2004). Begrepp som 

används av vårdpersonal kan ge utrymme för tolkning hos de anhöriga i kris. 

Sjuksköterskan erfar att anhöriga kan misstolka vårdpersonalens språk som att de vill 

”stjäla” eller ”ta” delar av kroppen som längre inte behövs. Hon anser att 

förhållningssättet som vårdpersonal har kan få organdonationsprocessen att framstå som 

olaglig (Kent, 2004). Sjuksköterskor vill förmedla till de anhöriga att organdonationen 

är en gåva och en frivillig handling och att de inte ska uppleva att patientens organ tas 

ifrån dem utan värdighet (Flodén & Forsberg, 2009). 

 

6.3 Sjuksköterskans förhållningssätt 

I ett vårdteam ingår sjuksköterskor och teamets uppgift är att skapa en kontinuitet i 

förhållande till de anhöriga anses som respektfullt under vårdtiden (Collins, 2005; 

Flodén, Berg & Forsberg, 2011; Kent, 2004; Orøya, Strømskag & Gjengedal, 

2013).  När möjligheten för organdonation är ett faktum får sjuksköterskan en central 

roll och hennes bemötande bör då kännetecknas av värdighet. Sjuksköterskorna hävdar 

att deras bemötande och att kontakten med de anhöriga är av vikt i 

organdonationsprocessen för att skapa en god vårdrelation (Flodén, Berg & Forsberg, 

2011; Flodén & Forsberg, 2009). Önskan om att som sjuksköterska få närvara vid 

samtal med anhöriga och ansvarig läkare är för att ta del av vad som sägs för att sedan 

kunna följa upp i samtal med anhöriga. Detta anses som en grund för en god 

vårdrelation (Flodén, Berg & Forsberg, 2011; Orøya, Strømskag & Gjengedal, 2013). 

Om sjuksköterskan, som har en tveksam inställning till organdonation, deltar i 
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diskussionen med de anhöriga kan hennes inställning påverka de anhöriga att tvivla i sitt 

ställningstagande (Flodén & Forsberg, 2009). 

Majoriteten av sjuksköterskorna hävdar att en person som etablerat en god kontakt 

med de anhöriga bör lyfta organdonationsfrågan (Collins, 2005). I relationen med de 

anhöriga bör sjuksköterskan vara närvarande, ödmjuk och lyhörd. Sjuksköterskor erfar 

att de anhöriga ofta framför sina funderingar och eventuella önskemål i förtroende till 

dem (Flodén & Forsberg, 2009; Kent, 2004). Sjuksköterskorna är måna om relationen 

och förtroendet som skapats, detta bör bibehållas under vårdtiden (Flodén & Forsberg, 

2009). 

Att sjuksköterskan anser att han eller hon gett det stöd och den bekräftelse som de 

anhöriga är i behov av kan skapa välbefinnande. Han eller hon är mån om att de 

anhöriga ska få känslan av att patienten har behandlats på ett värdigt samt harmoniskt 

sätt (Flodén, Berg & Forsberg, 2011; Flodén & Forsberg, 2009; Kent, 2004). Riktlinjer 

för hur vårdpersonal ska bemöta anhöriga i organdonationsprocessen anser 

sjuksköterskor som onödigt eftersom varje möte är unikt och behovet av stöd varierar 

(Flodén, Berg & Forsberg, 2011). 

 

6.4 Kunskap om organdonation 

Sjuksköterskor erfar att deras förhållningssätt gentemot de anhöriga där organdonation 

är möjlig grundas på hans eller hennes erfarenheter men också i kombination med 

kunskap eller kunskapsbrist. Sjuksköterskorna anser att information och utbildning 

krävs för att kunna besvara anhörigas funderingar kring organdonation men också för att 

kunna bemöta dem (Kent, 2004). Rädslan och otryggheten i att behöva bemöta anhöriga 

i dessa situationer, anser sjuksköterskor skulle kunna minska med hjälp av kunskap om 

organdonation (Collins, 2005; Kent, 2004). De sjuksköterskor som har störst kunskap 

och utbildning har betydelse och underlättar med sitt moraliska stöd till de sörjande 

anhöriga. Sjuksköterskor som varit delaktiga i organdonationsprocessen upplever den 

som en positiv erfarenhet (Flodén & Forsberg, 2009; Sque, Payne & Vlachonikolis, 

2000).  
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7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden som valts anses vara lämplig till följd av studiens syfte som var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av att bemöta anhöriga vid dödsfall där organdonation är 

möjligt. Erfarenheter anses som ett neutralt begrepp i förhållande till kvantitativ samt 

kvalitativ forskning och därmed relevant att välja en litteraturstudie för att kunna 

inkludera båda ansatserna.  

Den valda teoretiska referensramen anser vi dock tilltala kvalitativa studier mer än 

kvantitativa eftersom livsvärlden anses som en unik subjektiv upplevelse. Hade vi då 

valt att enbart inkludera kvalitativa artiklar till denna studie kunde sambandet mellan 

den teoretiska referensramen och resultatet varit mer logiskt. Detta hade dock kanske 

bidragit till inaktuell eller forskning utan heuristiskt värde, eftersom vi hade fått utökat 

tidsperioden.  

Under arbetsprocessen och studiens utformning har vi valt att använda oss av 

metodlitteratur som grund. Vi har kritiskt tagit ställning till de olika litteraturerna i 

förhållande till de kunskaper vi har om vetenskapsteori sedan tidigare. Ingen 

metodlitteratur som vi refererat till anser vi som helt komplett för att skriva en uppsats 

och därför finns flera referenser. Vi har aktivt valt att referera till olika för att få en så 

heltäckande litteraturstudie som möjligt. Många metodlitteraturer säger i princip samma 

sak men vi har valt att referera till den som vi ansett passa bäst in på vårt 

tillvägagångsätt i forskningsprocessens olika delar och därmed stärka trovärdigheten i 

vår studie.  

 

Sökstrategin utfördes på ett systematiskt tillvägagångsätt i Cinahl, PubMed och 

PsycInfo. Sökord och kombinationer av sökord har använts på ett likvärdigt sätt i 

samtliga databaser. Artiklarna som inkluderats i resultatet har sitt ursprung i Cinahl men 

många av dem återfinns som dubbletter i andra sökningar samt de två andra databaserna 

(Bilaga 6). Detta beror på att sökningen startades i Cinahl och sökningarna i de 

resterande databaserna gav inga nya träffar som ansågs relevanta för litteraturstudiens 

syfte. Det systematiska sökningsförfarandet kan ses som en styrka då den omfattar ett 

stort antal träffar som ger möjligheten att inkludera artiklar som svarar an på 

litteraturstudiens syfte.  

I inklussionskriterierna ingick bland annat västvärlden där definition går att 

diskuteras. Vi ansåg att artiklar från USA och nordvästra Europa skulle inkluderas då vi 
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antydde att vårdkontexten liknar den svenska. Vi menar att sjukvården, alltså 

karaktäristiken i valda artiklar, är uppbyggd på liknande sätt i dessa länder och att 

sjuksköterskorna har liknande kompetensbeskrivning. Därför bidrar denna studies 

resultat till en möjlig överförbarhet till dessa delar av världen. Från början fanns 

avsikten att endast inkludera studier från norden men det visade sig att syftet som 

belysts resulterade i för få artiklar, därför utökades det geografiska området. Detta 

innebär att fler artiklar kunde inkluderats.  

 

Urvalet av artiklar som slutligen resulterade i litteraturstudiens resultat kan anses som 

en svaghet då det endast är sju stycken. Kristensson (2014) hävdar dock att antalet 

artiklar som ska ingå i en litteraturstudie inte går att förespråka. Han menar att artiklarna 

som inkluderas i resultatet ska vara relevanta och av god kvalité samt att författarna ska 

kunna motivera sina val av artiklar. De få artiklarna som inkluderats minskar även 

generaliserbarheten eftersom det krävs ett stort urval för att den ska vara tillförlitlig. 

Anledningen till antalet inkluderade artiklar i studien beror bland annat på att många 

artiklars abstrakt som ansågs svara an på syftet bestod inte av empiriskt material och 

exkluderades därför innan kvalitetsgranskningen. Vi anser dock att den stora mängden 

data som inkluderats i analysprocessen och utgör resultatet består av hög vetenskaplig 

kvalité. Antalet artiklar kunde dock ha utökats med hjälp av två fjärrlån men det ena 

ansågs inte som en vetenskaplig artikel och det andra anlände tyvärr via post efter det 

att resultatanalysen var avslutad. En annan svaghet kan anses vara tidsperioden för de 

inkluderade artiklarna. Vi anser dock att organdonation kan ses som ett relativt nytt 

ämne som börjat diskuterats modern tid och så sent som år 1996 skapades 

organdonationsregistret (Socialstyrelsen, 2015).  

Artiklarna som omfattar litteraturstudiens resultat presenteras som Bilaga 6 där bland  

annat urval och datainsamling går att utläsa, detta bidrar till en ökad transparens och 

därmed trovärdighet för studien.  

 

Att den systematiska litteraturstudiens resultat utgörs av fyra kvalitativa samt tre 

kvantitativa studier, anses som en styrka då Forsberg och Wengström (2013) förklarar 

att kombination av studierna lyfter forskningens problemområde ur olika aspekter. Det 

som anses som en styrka med de inkluderade artiklarna i litteraturstudiens resultat är 

kontexten som både informanterna och respondenterna befinner sig i. Samtliga urval 

består av intensivvårdssjuksköterskor samt ett fåtal urval inkluderar även 
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allmänsjuksköterskor, därmed utgör resultaten i artiklarna sjuksköterskors perspektiv. 

Detta stärker trovärdigheten i litteraturstudiens resultat i förhållande till syftet som 

lyder: ”Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att bemöta anhöriga vid dödsfall där 

organdonation är möjlig”. Artikeln som utfördes i Norge av Orøya, Strømskag och 

Gjengedala (2013) inkluderar dock annan vårdpersonal bland annat läkare i sitt urval 

som består av 32 informanter. Vi har ändå valt att inkludera denna artikel då den 

omfattar sexton sjuksköterskor vars data gick lätt att utläsa i resultatdelen. Detta är 

relevant då vi inkluderat sjuksköterskans perspektiv i studiens resultat. Sexton 

informanter anses som ett relevant urval i förhållande till val design, fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 

Samtliga artiklar belyser bland annat sjuksköterskors förhållningssätt gentemot 

anhöriga samt kunskap och erfarenhet om organdonationsprocessen. Vidare belyses 

bland annat sjuksköterskors kunskap kring hjärndödhet och deras kommunikativa 

förmåga att förmedla innebörden av diagnosen hjärndöd till anhöriga. Slutligen 

sjuksköterskors svårigheter i att bemöta sörjande anhöriga och rädslan av att orsaka 

eventuellt onödigt lidande i och med organdonationsfrågan. Därmed är dessa artiklar 

högst relevanta för litteraturstudiens resultat då de svarar an på syftet och på så vis höjer 

trovärdigheten.  

 

I analysprocessen anses svårigheter i att översätta utsagorna från engelska till svenska 

som därmed utgör en risk för att relevant innehåll går förlorat i utsagorna. Vi 

analyserade resultaten i samtliga artiklar och valde ut utsagor individuellt, detta anses 

som en styrka i analysprocessen, i och med triangulering. Utsagorna som slutligen 

inkluderades i studiens resultat översattes och analyserades av oss båda, detta kan anses 

som en svaghet. Forsberg och Wengström (2013) menar att triangulering i 

analysprocessen ger möjlighet för flera aspekter och olika kategorier innan författarna 

uppnår konsensus och därmed ökar trovärdigheten för studien. Detta anser vi hade tagit 

för lång tid i förhållande till den tidsram som angetts för denna studie. Därför gjorde vi 

ett aktivt val att plocka ut utsagor individuellt för att sedan analysera dem gemensamt.  

Av Kristenssons (2014) exempel på frågor som används vid kvalitetsbedömning av 

kvalitativa respektive kvantitativa artiklar har vi modifierat en mall (Bilaga 4 & 5). 

Frågor om bland annat etiskt resonemang inkluderades. Det är relevant att forskaren har 

fört ett etiskt resonemang och tagit hänsyn till etiska aspekter i förhållande till 

informanterna eller respondenterna (Friberg, 2012). Detta har vi valt att värdera som 
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högst relevant då vi vet att detta ligger till grund för en vetenskaplig artikel. Antalet 

inkluderade artiklar i litteraturstudien vet vi är vetenskapliga eftersom vi har sökt efter 

dem i ”Ulrichsweb” samt kvalitetsgranskat dem enligt den modifierade mallen.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga  

I resultatet presenteras bland annat att sjuksköterskor erfar en eller flera situationer där 

frågan om organdonation aldrig lyfts med anhöriga för att inte orsaka onödigt lidande. 

Denna erfarenhet som dessa sjuksköterskor påvisar anser vi kan vara en trolig orsak till 

att transplantationsväntelistan blir allt längre. Resultatet påvisar aspekten att organ inte 

transplanteras till följd av läkares brist på kompetens och rädsla i att bemöta anhöriga till 

en potentiell organdonator. Det råder alltså inga tvivel om att organdonationsfrågan är 

etiskt laddad och kan väcka känslor av oro, ångest och rädsla hos vårdprofessionerna. 

Kent (2002) stärker detta genom att hävda i sin studie att sjuksköterskor upplever ångest 

tillföljd av att behöva bemöta anhöriga när det råder en viss tvekan om begreppet hjärndöd 

eller kunskapsbrist om organdonationens olika steg. Vidare beskrivs även att 

sjuksköterskor har större möjlighet att vårda en hjärndödpatient på ett optimalt sätt om de 

har kunskap om hjärndödhet samt förståelse för de olika stegen i 

organdonationsprocessen. 

Vi anser att läkaren inte har samma dilemma som sjuksköterskan eftersom hon har en 

närmre relation till de anhöriga i kris. Vi menar att sjuksköterskor är de som vårdar mer 

emotionellt och får svara an på anhörigas existentiella frågor i samband med samtal om 

organdonation, då patienten eventuellt är en potentiell donator. Dahlberg och Segesten 

(2010) förklarar att sjuksköterskan bör vårda enligt ett livsvärldsperspektiv som innebär 

att se till patienten och de anhörigas behov samt upplevelse av vårdsituationen de befinner 

sig i. Vidare beskriver de att sjuksköterskor bör vara medvetna om sin egen livsvärld, och 

att den är unik, för att försöka förstå patienter och anhörigas livsvärld.  

Det kan anses oetiskt av sjuksköterskan i denna situation att tänka på de patienter 

som står på transplantationsväntelistan och deras anhöriga. Kunskap och erfarenhet 

skulle dock kunna bidra till ökad trygghet hos sjuksköterskor samt bidra till att han eller 

hon får ett mer professionellt förhållningssätt gentemot de anhöriga, både innan och i 

organdonationsprocessen. Sjuksköterskor skulle dessutom kanske inte heller undvika att 

förespråka organdonation i vårdteamet och se till att frågan lyfts med sörjande anhöriga.  
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7.2.2 Etik i förhållande till lidande 

Resultatet pekar på att orggandonationsprocessen kan generera lidande och vi anser att 

den störta anledningen till det är det etiska dilemmat som kan uppstå. Von Post (1996) 

beskriver att det finns en koppling mellan sjuksköterskors ålder och obehagskänslor när 

det gäller etiska dilemman som uppstår tillföljd av organdonationsprocessen. Det 

handlar framförallt om att de äldre sjuksköterskorna upplever större obehag än de yngre. 

Vi anser att detta skulle kunna bero på att den yngre generationen är mer öppen för så 

kallade tabubelagda ämnen. Hur som helst hävdar en annan studie att sjuksköterskor 

som hamnar i situationer där etiska dileman uppstår känner mer skuld och låter sig 

själva påverkas negativt av organdonationsporcessen (Lindwall och von Post, 2000). 

Det råder alltså inga tvivel om att organdonationsprocessen kan orska lidande både för 

sjuksköterskor och anhöriga. Resultatet som presenteras visar att kunskap och 

erfarenhet bidrar till positiva upplevelser av organdonationsprocessen för 

sjuksköterskor. Detta anses som en underlättande föreställning. Vidare pekar resultatet 

på att sjuksköterskor tror att organdonation skulle kunna vara en positiv hjälp för 

anhöriga i sorg, att det skulle kunna hjälpa dem att finna mening. Vi tolkar detta som 

om att det skulle kunna vara en underlättande föreställning för dessa sjuksköterskor att 

bemöta anhöriga i denna krissituation. Wright, Watson och Bell (2002) förklarar att 

föreställningar är individuella samt högst personliga och ibland omedvetna. Individens 

föreställningar kan vara hindrande eller underlättande, men om personen i fråga gör sig 

medveten om sina föreställningar kan detta underlätta vissa handlingar. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att mening kan lindra lidande och vara hjälpande i svåra 

situationer.  

Resultatet visar att sjuksköterskor som tror att frågan kan generera onödigt lidande 

eller mindre lidande, beroende på vad de har för tro. Sjuksköterskorna kan dock aldrig 

veta hur de unika individerna, det vill säga de anhöriga, kommer att reagera eller om 

lidandet kommer att eskalera eller lindras. Det finns en problematik i att sjuksköterskor 

har en hindrande föreställning om att organdonationsfrågan orsakar onödigt lidande. 

Vårt resultat visar att det är möjligt att de anhörigas lidande lindras något, om dödsfallet 

kan ses bidra till något gott. Därmed kan en mening med lidandet skapas. Själva 

samtalet om organdonation skulle även kunna vara terapeutiskt för de anhöriga även om 

samtalet inte genererar någon donation. Andersen (2011) bekräftar detta. Han menar att 

samtala kan bidra till välbefinnande och mening.  
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Att lyfta organdonationsfrågan till anhöriga i kris i förhållande till de etiska 

aspekterna. Är det etiskt godtagbart att lyfta en så känslomässigt laddad fråga om 

organdonation till anhöriga som förmodligen befinner sig i chock? Resultatet indikerar 

att det finns anhöriga som kanske ångrar sitt beslut efteråt. Detta kan tolkas som att de 

anhöriga befunnit sig i chock och att de efteråt anser att de inte kunnat fatta rätt beslut i 

förhållande till krissituation. Därför är det viktigt att sjuksköterskan informerar de 

anhöriga om varför frågan lyfts i detta skede och förklarar de etiska aspekterna i 

förhållande till patienten. 

Patienter som respirationsvårdas och sedan diagnostiseras hjärndöda får enligt lag 

(1987:269) vårdas ytterligare 24 timmar efter att de anhöriga fattat beslut om att 

organen ska doneras. En anledning till att organdonationsfrågan måste lyftas tidigt och 

att eventuellt chockade anhöriga måste fatta beslut beror på patientens situation och de 

etiska aspekterna kring patientens värdighet, vilket anses ställa två etiska dilemman mot 

varandra. 

För att skona anhöriga från onödigt lidande i dessa situationer då patienten redan är 

död skulle sjuksköterskor när som helst och var som helst kunna lyfta frågan om 

organdonation. Sjuksköterskan skulle på så sätt kunna så ett frö hos människor i olika 

vårdsammanhang och därmed bidra till att ämnet diskuteras och patienternas anhöriga 

skulle få vetskapen om deras ställningstaganden. Ämnet skulle även på så sätt kunna bli 

mindre tabubelagt. Studier från USA hävdar att vetskapen om patientens ställning till 

organdonation underlättar för de anhöriga att fatta rätt beslut (Rodrigue, Cornell & 

Howard, 2006). Vi anser även att möjligheten för sjuksköterskor finns att lyfta frågan 

om organdonation med de anhöriga innan de får veta att patienten är hjärndöd. Detta 

skulle kanske bidra till att de anhöriga då är i sitt sinnesfulla bruk och därmed kan fatta 

ett korrekt beslut. Detta bekräftar en studie där resultatet visar att frågan om 

organdonation skulle kunna ställas innan den förväntade krisreaktionen från de 

anhöriga. Sjuksköterskor skulle eventuellt kunna förhindra att de anhöriga behöver ta 

ställning till eventuella organdonation innan dödsbeskedet ges till dem och förmildra 

lidandet (Li, Chan & Lee, 2002). Problemet är dock att detta skulle kunna anses som 

oetiskt. 

Studiens resultat visar också att sjuksköterskor är oroliga över att behöva möta 

anhöriga i dessa vårdsituationer som kan anses som svåra. En studie bekräftar detta 

genom att beskriva att en faktor som påverkar sjuksköterskor negativt är deras 

medlidande för anhöriga samt att den hjärndöda patienten inte skulle vara avliden vid 
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donationsoperationen (Regehr, Kjerulf, Popova, & Baker, 2004). Birkler (2007) berättar 

om den etiska grunden som sjuksköterskor kan förlita sig på i varje olik situation vilket 

underlättar att handla etiskt. Vi relaterar detta till studiens resultat om att sjuksköterskan 

erfar lidanande i samband med organdonationsprocessen utifrån sitt eget 

livsvärldperspektiv. Samt att sjuksköterskor har vetskapen om det etiska dilemmat som 

kan utspelas under processen. 

 

7.2.3 Organdonatorn ur ett subjekt- eller objektperspektiv 

Sjuksköterskor med olika specialistutbildningar har olika fokus på aspekterna kring att 

lyfta organdonationsfrågan till de anhöriga. Resultatet pekar på att vissa 

specialistsjuksköterskor har lättare för att fokusera på organdonatorn och inte på de 

sörjande anhöriga och menar därför att frågan bör lyftas. Vi relaterar detta till att dessa 

sjuksköterskors vardag kanske består av möten med patienter som står på 

transplantationsväntelistan och därmed kanske lättare fokuserar på den potentiella 

donatorn. Detta kan leda till att dessa sjuksköterskor har lättare att bemöta de sörjande 

anhöriga i och med deras erfarenheter som bidrar till att våga bemöta. Detta kan dock 

anses som problematiskt om det anses att sjuksköterskan har ett objekt- och inte ett 

subjektperspektiv och kan bidra till att hon inte bemöter sörjande anhöriga med 

värdighet och respekt. Vi tolkar detta som att han eller hon ser den potentiella 

organdonatorn och dennes organ som objekt och den tilltänkte mottagaren som ett 

subjekt. Sque, Long & Payne (2005) har utfört en studie som visar att sjuksköterskors 

bemötande är av vikt. Vidare beskrivs professionens sätt att visa omtanke, medlidande 

och respekt gentemot anhöriga innan och i organdonationsprocessen som betydelsefullt 

för dem. De anhöriga menar att det är viktigt att de får tid på sig att förstå innebörden av 

patientens tillstånd för att sedan kunna fatta ett beslut om organdonation. Dahlberg och 

Segesten (2010) hävdar att det finns en risk eller en inre motsättning att det objektiva 

anses som mer viktigt och mer trovärdigt än det subjektiva. Detta kan bero på att det 

objektiva är mer generaliserbart och omfattar en större mängd än det subjektiva. Vi 

anser därför att det är viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn och respekterar de anhöriga i 

dessa svåra situationer och ser till deras subjektiva upplevelser. En annan studie påvisar 

dock att sjuksköterskor påverkas emotionellt av att vårda en hjärndödpatient och att det 

är betydelsefullt att behandla denne med respekt, alltså ett subjekt (Kent, 2002). 

Vidare påvisar resultatet att vårdpersonalens språk kan misstolkas och låta som om 

de vill ta eller stjäla organen. Vi tolkar vidare att detta kan anses som om vårdpersonal 

ser på organdonatorn som ett objekt nu när han eller hon är död. Därför är det viktigt ur 
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ett livsvärldsperspektiv att sjuksköterskan inte glömmer bort den subjektiva upplevelsen 

som de anhöriga har och vad den potentiella organdonatorn betyder för dem. Att kunna 

ta del av och ta hänsyn till de anhörigas livsvärld är en viktig aspekt för att de anhöriga 

inte ska uppleva att sjuksköterskor ser på patienten som ett objekt (Dahlberg & 

Segersten, 2010).  

Den potentiella organdonatorns tillstånd går inte att rädda och att de sörjande 

anhöriga lider till följd av detta. Situationen går inte att rädda men att ställa frågan om 

organdonation skulle kunna bidra till att en annan patient, alltså en potentiell 

transplantations patient och dennes anhörigas lidande lindras. Sjuksköterskan skulle 

enligt ett livsvärldsperspektiv kunna förklara vad donerade organen kan innebära för en 

annan människa. 

 

8 SLUTSATS 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att sjuksköterskor bör vara empatiska i sitt 

bemötande gentemot anhöriga i situationer då patienten erhåller respiratorvård och är en 

potentiell donator. Litteraturstudiens resultat påvisar även att denna typ av vårdsituation 

är påfrestande för både sjuksköterskor och anhöriga. Därför finns en problematik och ett 

etiskt dilemma i att lyfta organdonationsfrågan samt val av tidpunkt. Vidare omfattar 

resultatet vikten av kunskap och erfarenhet som en grund för sjuksköterskors bemötande 

gentemot anhöriga både innan och i organdonationsprocessen.  

Slutligen skulle vi vilja beskriva att sjuksköterskor när som helst och var som helst 

kan lyfta frågan om organdonation till patienter och anhöriga. Detta skulle kunna bidra 

till att fler människor tar ställning till organdonation och att ämnet kanske blir mindre 

tabubelagt. Förhoppningsvis skulle dessutom sjuksköterskors bemötande av anhöriga i 

kris till följd av plötsligt dödsfall underlätta, då de anhöriga kanske vet om patientens 

inställning till organdonation.  

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Efter att ha tagit del av forskning i form av empiriskt material anser vi att det finns ett 

behov av framtida forskning om varför antalet organdonationer är så få i förhållande till 

antalet patienter som väntar på organ i Sverige. En hypotes skulle kunna vara de etiska 

aspekterna, kompetens- och kunskapsbrist samt rädsla i att bemöta anhöriga i kris. Vi 

skulle även vilja veta vilka faktorer som har betydelse för anhöriga att kunna fatta rätt 

beslut om organdonation.
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Bilagor 

Bilaga 1. Sökmall Cinahl sökdatum: 2015-03-19 tom. 2015-04-10 

 Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

resultat 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

I resultat 

#1 (MH “Nursing Role”) 

OR 

“Nursing Role” OR 

Nurs* AND Role* 

 

33 662 

    

#2 (MH “Organ 

Procurement”) OR 

“Organ Procurement” 

OR Organ* AND 

Procurement* 

 

1 392 

    

#3 (MH ”Professional-

Family Relations”) OR 

”Professional-Family 

Relations” OR 

Professional* AND 

Family* AND 

Relations* 

 

7 805 

    

#4 (MH ”Brain death”) OR 

”Brain death” OR 

Brain* AND Death* 

2 583     

#5 #1 AND #2 82 17 9 4 4 (2, 3, 4, 6) 

#6 #1 AND #2 AND #3 18 7 1 0 0  

#7 #1 AND #2 AND #3 

AND #4 

5 5 0 0 0 

#8 “Organ Donation” OR 

Organ* AND 

Donation* 

1 048     

#9 “Nurse Attitude” OR 

Nurs* AND Attitude* 

23 366     

#10 “Family Attitude” OR 

Family* AND Attitude* 

 

13 321 

    

#11 #8 AND #9 82 17 2 1 1 (7) 

#12 #8 AND #10 146 23 4 2 2 (1, 5)  

#13 #8 AND #9 AND #10 41 2 0 0 0 

MH = Ämnesord. “” = Frasord. * = Trunkering. (Siffra) = Artikelnummer i Bilaga 6. 

Begränsningar: tillgängligt abstrakt, engelska och publicerade 2000-2015. 
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Bilaga 2. Sökmall PubMed sökdatum: 2015-03-19 tom. 2015-04-10 

 Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

resultat 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

I resultat 

#1 "Nurse's Role"[Mesh] OR 

"Nurse's Role" OR 

(Nurs*) AND Role* 

41 803     

#2 ”Tissue and Organ 

Procurement”[Mesh] OR 

“Tissue and Organ 

Procurement” OR 

((Tissue*) AND Organ*) 

AND Procurement* 

6 641     

#3 “Professional-Family 

Relations”[Mesh] OR 

” Professional-Family 

Relations” OR 

((Professional*) AND 

Family*) AND Relations* 

10 377     

#4 "Brain Death"[Mesh] OR 

"Brain Death" OR 

(Brain*) AND Death* 

38 138     

#5 #1 AND #2 98 21 1 0 0 

#6 #1 AND #2 AND #3 19 1 0 0 0 

#7 #1 AND #2 AND #3 AND 

#4 

9 3 0 0 0 

#8 “Organ Donation” OR 

Organ* AND Donation* 

4 853     

#9 “Nurse Attitude” OR 

Nurs* AND Attitude* 

38 997     

#10 “Family Attitude” OR 

Family* AND Attitude* 

27 450     

#11 #8 AND #9 196     

#12 #8 AND #10 428     

#13 #8 AND #9 AND #10 91 18 2 0 0 

[Mesh] = Ämnesord. “” = Fritext. * = Trunkering.  

Begränsningar: tillgängligt abstrakt, publicerade 2000-2015 

 

 



  
 

III 

 

Bilaga 3. Sökmall PsycINFO sökdatum: 2015-03-19 tom. 2015-04.10 

 Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

resultat 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

I resultat 

#1 “Nurse’s Role” OR 

Nurs* Role* 

14 864     

#2 DE “Tissue Donation” 

OR 

“Tissue Donation” OR 

Tissue* AND Donation* 

1 030     

#3 DE "Family Relations" 

OR 

“Family Relations” OR 

Family* AND 

Relations* 

67 604     

#4 “Brain death” OR Brain* 

AND Death* 

10 156     

#5 #1 AND #2 11 1 1 0 0 

#6 #1 AND #2 AND #3 1  0 0 0 0 

#7 #1 AND #2 AND #3 

AND #4 

0     

#8 “Organ Donation” OR 

Organ* AND Donation* 

1 189     

#9 “Nurse Attitude” OR 

Nurs* AND Attitude* 

17 13     

#10 “Family Attitudes” OR 

Family* AND Attitude* 

27 651     

#11 #8 AND #9 28 3 0 0 0  

#12 #8 AND #10 58 6 1 0 0 

#13 #8 AND #9 AND #10 7 1 0 0 0 

DE = Ämnesord. “” = Fritext. * = Trunkering. 

Begränsningar: engelska och publicerade 2000-2015 
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Bilaga 4. Kvalitetsbedömningsmall för kvantitativa artiklar  

Samtliga 13 frågor besvaras med ”Ja”, ”Delvis” eller ”Nej”. Modifierad version efter 

förlaga av Kristensson, 2014. 

 

Syfte 

 Finns ett tydligt syfte beskrivet? 

Metod 

 Beskrivs det var och när studien ägde rum? 

 Är populationen tydligt beskriven? 

 Beskrivs inklusions-/ exklusionskriterier? 

 Är urvalsmetoden väl beskriven? 

 Finns det en tydlig beskrivning av hur datainsamlingen utfördes? 

 Finns det en tydlig beskrivning av hur eventuell Bias hanterades? 

 Finns ett etiskt resonemang? 

Resultat 

 Finns det en tydlig beskrivning av antalet respondenter och bortfall? 

 Finns det en tydlig beskrivning av huvudfynden? 

Diskussion 

 Finns det en tydlig beskrivning av relevanta risker för Bias? 

 Finns det en tydlig relevant bedömning av resultatens generaliserbarhet? 

 Diskuterar författarna vad som anses som brister eller vad som kunde gjorts 

annorlunda i metoden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5. Kvalitetsbedömningsmall för kvalitativa artiklar  

Samtliga 13 frågor besvaras med ”Ja”, ”Delvis” eller ”Nej”. Modifierad version efter 

förlaga av Kristensson, 2014. 

Syfte  

 Finns det ett tydligt beskrivit syfte eller undersökningsfråga? 

Metod 

 Är studiens design beskriven?  

 Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv?  

 Finns det en tydlig beskrivning av urvalsmetoden? 

 Uppstod datamättnad? 

 Finns det en tydlig beskrivning av datainsamlingsmetod?  

 Var datainsamlingsmetoden relevant? 

 Beskrivs forskarens roll i förhållande till informanterna? 

 Finns ett etiskt resonemang beskrivet?   

 Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och är analysprocessen 

i termer av kodning, kategorisering eller tematisering relevant?  

Resultat 

 Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? 

 Speglar resultatet de data som samlades in? 

Diskussion 

 Diskuterar författarna vad som anses som brister eller vad som kunde gjorts 

annorlunda i metoden? 
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Bilaga 6. Artikelmatris 

 

OD= Organdonation 

  

 
 Författare, 

land, år, titel 

Syfte Design  Population  Urval 

(bortfall)  

Datainsamlings-

metod 

Resultat  Gradering,  

databas 

1 Collins, T.J. 

 

Storbritannien 

2005 

 

Organ and 

tissue donation: 

a survey of 

nurse's 

knowledge and 

educational 

needs in an 

adult ITU.  

Att presentera 

resultaten av en 

undersökning som 

genomfördes för att 

bedöma 

sjuksköterskans 

kunskap och 

utbildningsbehov 

mot OD inom en 

vuxen allmän 

intensivvårdsavdel

ning 

Kvantitativ 

Deskreptiv 

design. 

Intensivvårdsju

k-sköterskor 

med erfarenhet 

av OD  

31 

(6) 

 

Enkät  Hindrande 

föreställningar om 

att ställa frågan om 

OD till en familj i 

kris på grund av att 

konflikt, onödigt 

lidande och 

beslutsångest kan 

uppstå 

 Det diskuteras om 

vad OD-frågan kan 

leda till. 

Hög 

 

Cinahl 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 Författare,  

land, år, titel 

Syfte Design  Population  Urval 

(bortfall)  

Datainsamlings-

metod 

Resultat  Gradering,  

databas 

2 Flodén, A., 

Berg, M., & 

Forsberg, A. 

 

Sverige 

2011 

 

ICU nurses’ 

perceptions of 

responsibilities 

and 

organization in 

relation to 

organ 

donation—A 

phenomenogra

phic study 

Att studera 

intensivvårds-

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

professionellt 

ansvar och 

organisatoriska 

aspekter i 

samband med OD 

och hur de förstår 

och uppfattar 

hjärndöd 

Kvalitativ 

Fenomeno-

logisk 

design. 

Sjuksköterskor 

som vårdat 

potentiella 

OD-er 

15 

(inget 

bortfall) 

Ostrukturerad 

intervju  
 Varför sjuksköterskor 

uppskattar när anhöriga 

själva lyfter frågan om 

OD samt hans eller 

hennes erfarenhet av att 

bemöta anhörigas 

funderingar kring 

hjärndödhet. 

 Sjuksköterskans kunskap 

om OD och hur hans 

eller hennes 

kommunikations-

förmåga underlättar i 

bemötandet av anhöriga.   

 Sjuksköterskan har en 

central roll innan och i 

OD-processen. 

Hög 

 

Cinahl 

PubMed 

PsycINFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 Författare,  

land, år, titel 

Syfte Design  Population  Urval 

(bortfall)  

Datainsamlings-

metod 

Resultat  Gradering,  

databas 

3 Flodén, A., & 

Forsberg, A. 

 

Sverige 

2009 

 

A 

phenomenogr

aphic study of 

ICU-nurses' 

perceptions of 

and attitudes 

to organ 

donation and 

care of 

potential 

donors 

Att beskriva 

intensivvårds-

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

OD som bygger 

på deras 

erfarenheter av att 

ta hand om 

potentiella OD-

patienter 

Kvalitativ 

Fenomenolo-

gisk design  

Sjuksköterskor 

som vårdat 

potentiella 

OD-er 

9 

(inget 

bortfall) 

Ostrukturerade 

intervjuer 
 Sjuksköterskor berättar 

att anhöriga i kris till 

följd av plötsligt 

dödsfall kan uppleva ett 

större trauma över att 

behöva ta ett beslut om 

OD. 

 De anhöriga måste ha 

förstått att patienten är 

död innan OD-frågan 

lyfts. 

 Sjuksköterskors 

professionella 

förhållningssätt 

gentemot de anhöriga i 

vårdrelationen bygger 

på erfarenhet och 

kunskap. 

Hög 

 

Cinahl 

PubMed 

PsycINFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

 Författare,  

land, år, titel 

Syfte Design  Population  Urval 

(bortfall)  

Datainsamlings-

metod 

Resultat  Gradering,  

databas 

4 Flodén, A., 

Persson. L-

O., Rizell. 

M., Sanner, 

M., & 

Forsberg, A. 

 

Sverige 

2011 

 

Attitudes to 

organ 

donation 

among 

Swedish ICU 

nurses. 

Att presentera 

data från 

intensivvårds-

sjuksköterskors 

attityder till 

hjärndöd och OD 

och att testa ett 

frågeformulär 

som syftar till att 

utforska dessa 

frågor när det 

gäller validitet 

och reliabilitet. 

Kvantitativ 

Deskreptiv 

design 

Hälften av 

alla 

sjukskötersk

or med 

intensivvårds

inriktning i 

Sverige.  

702 

(311) 

Enkät  Sjuksköterskor erfar att 

frågan om OD aldrig lyfts 

på grund olika faktorer 

samt att några av dem 

väljer att inte delta i 

diskussionen med de 

anhöriga om OD. 

 Svårigheter som 

sjuksköterskor har i att 

bemöta anhöriga i kris 

samt att försöka få de 

anhöriga att förstå 

innebörden av 

hjärndödhet. 

 Sjuksköterskors erfarenhet 

av hur anhöriga reagerar 

när frågan om OD ställs 

samt deras föreställningar 

om hur de själva och de 

anhöriga kommer att 

reagera när OD-frågan 

lyfts. 

Hög 

 

Cinahl 

PubMed 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

 

 

 Författare,  

land, år, titel 

Syfte Design  Population  Urval 

(bortfall)  

Datainsamlings-

metod 

Resultat  Gradering,  

databas 

5. Kent, B.C. 

 

Storbritannien 

2004 

 

Protection 

behaviour: a 

phenomenon 

affecting 

organ and 

tissue 

donation in 

the 21st 

century?. 

Att försöka 

förstå varför 

sjuksköterskans 

tillbakadragenh

et i diskussion 

med anhöriga 

om OD beror på 

försvars-

beteende.  

 

Kvalitativ 

Fenomenolgisk 

hermeneutik 

Akutsjuk-

sköterskor 

30 

(inget 

bortfall) 

Semistrukturera

de intervjuer. 
 Samtliga sjuksköterskor erfar 

minst en dålig samt positiv 

erfarenhet av samtal med 

anhöriga i OD-processen. 

 Sjuksköterskorna oror sig 

över hur anhöriga kommer att 

reagera i samband med att 

OD-frågan lyfts. Detta leder 

till ångest, oro och rädsla. 

 Vikten av att hjälpa anhöriga 

att förstå innebörden av att 

patienten är hjärndöd. 

 Oro över att behöva ställa 

OD-frågan för tidigt och 

skapa onödigt lidande. 

 Sjuksköterskors erfarenheter 

bidrar till hindrande 

föreställningar om att bemöta 

sörjande anhöriga.  

Medel 

 

Cinahl 

PubMed 

PsycINFO 



  
 

I 
 

 Författare,  

land, år, titel 

Syfte Design  Population  Urval 

(bortfall)  

Datainsamlings-

metod 

Resultat  Gradering,  

databas 

6 Orøya, A., 

Strømskag, K. 

E., & 

Gjengedala, E.  

 

Norge 2013 

 

Approaching 

families on the 

subject of organ 

donation: A 

phenomenologic

al study of the 

experience of 

healthcare 

professionals. 

 

Att undersöka 

vårdpersonalens 

erfarenheter och 

få en djupare 

förståelse av 

interaktioner 

med anhöriga 

när man tänker 

lyfta frågan om 

OD. 

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

Fenomeno-

logisk ansatts 

Allmän-

sjuksköterskor och 

Intensivvårdssjuks

köterskor som 

erfar ett 

vårdsammanhang 

där OD-frågan 

tagits upp med 

sörjande anhöriga. 

16 

(inget 

bortfall) 

Observation och 

ostrukturerade 

intervjuer. 

 Svårigheten i att 

veta när och att 

ställa OD-frågan 

på ett respektfullt 

sätt till de sörjande 

anhöriga, det 

ultimata är när de 

lyfter frågan själva.  

 Sjuksköterskorna 

erfar att teamets 

kontinuitet i 

relation till de 

anhöriga bidrar till 

bättre 

kommunikation 

innan och i OD-

processen. 

Hög 

 

Cinahl 

PubMed 

PsycINFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Författare,  

land, år, titel 

Syfte Design  Population  Urval 

(bortfall)  

Datainsamlings-

metod 

Resultat  Gradering,  

databas 

7 Sque, M., 

Payne, S., & 

Vlachonikolis, 

I. 

 

Storbritannien 

2000 

 

Cadaveric 

donotransplan-

tation: nurses' 

attitudes, 

knowledge and 

behaviour 

Att bedöma 

personliga 

attityder, 

kunskap och 

beteende hos 

sjuksköterskor i 

förhållande till 

potentiella 

donatortransplan

tations-patienter. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Deskriptiv 

design 

Sjuksköterskor 

på akutvårds-

avdelning, 

intensivvårds-

avdelning, 

operations-

avdelning, 

transplantation

savdelning. 

1324 

(1141) 

Enkät  Sjuksköterskor tror 

att OD-frågan kan 

hjälpa anhöriga att 

finna mening med 

dödsfallet.  

 Kunskap bidrar till 

bättre bemötande 

och positiva 

erfarenhet för 

sjuksköterskor av 

OD-processen. 

 Specialistsjuksköters

kor och allmän 

sjuksköterskor har 

olika fokus på den 

potentiella OD-

patienten och de 

sörjande anhöriga. 

Hög 

 

Cinahl 

PubMed 

PsycINFO 


