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Introduktion: Under de senaste decennierna har organdonation genomgått en snabb utveckling. Tack 

vare utvecklade operationsmetoder samt ny avancerad teknik har fler människoliv kunnat räddas. I sin 

profession strävar operationssjuksköterskor för att bevara patientens autonomi, integritet och 

värdighet. Vid en organdonationsoperation strävar operationssjuksköterskor även för att bevara 

vitaliteten i de organ som ska doneras. Syfte: Att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser i 

samband med organdonationsoperationer med hjärndöd donator. Metod: Litteraturstudie som följer 

Polit & Becks (2012) niostegsmodell. Databaserna CINAHL och PubMed användes i 

litteratursökningen. Totalt resulterade sökningarna i tio artiklar som sedan granskades. Nio artiklar 

inkluderades i studiens resultat. Åtta av artiklarna var kvalitativa och en var kvantitativ artikel. 

Resultat: Ett tema ”Ett liv slocknar medan ett annat räddas” och fyra kategorier utifrån 

operationssjuksköterskors upplevelser identifierades: emotionella upplevelser, copingstrategier för att 

klara av organdonationsoperationer, samarbetet med transplantationsteamet och övrig 

operationspersonal samt upplevelser om donatorn och dennes närstående. Konklusion: Genom att 

agera professionellt och fokusera på själva operationsförfarandet kunde operationssjuksköterskor stöta 

bort sina egna känslor och genomföra organdonationsoperationen. Trots att en 

organdonationsoperation upplevdes av operationssjuksköterskor som en stressig och utmanande 

arbetsuppgift, satte de sina egna känslor åt sidan och samarbetade med de övriga i operationsteamet. 

De handlade med respekt och empati gentemot den hjärndöde donatorn.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT   

Title: “One life goes out while another is rescued” - The operating room nurses´ experiences 

of organ donation operations with brain dead donator  

Faculty: Health, Science and Technology 

Course: Degree project – nursing, 15 ECTS  

Author: Cecilia Tomsa 

Supervisor: Catrine Bjorn  

Examiner teacher: Johan Söderquist 

Examiner: Marie-Louise Hall - Lord 

Pages: 33 pages including attachments 

Date of the examination: 180508 

Key words: operating room nurses, organ donation, experiences, brain dead donor 

Introduction: Over the last few decades has organ donation has undergone a rapid development. 

Thanks to improved surgical techniques and new advanced technology more human lives have been 

saved. In their profession operating room nurses strives to preserve the patient's autonomy, integrity 

and dignity. At an organ donation the operating room nurses also strives to preserve the vitality in the 

organs being donated. Purpose: To describe the operating room nurses´ experiences in organ donation 

operations with brain dead donor. Method: Literature review following Polit and Beck's (2012) nine-

stage model. The databases CINAHL and PubMed were used in the literature search. In total, the 

searches resulted in ten articles were then reviewed. Nine articles are included in the study results. 

Eight of the articles were qualitative and one was quantitative. Results: One theme “One life goes out 

while another is rescued” and four categories based on the operating room nurses´ experiences was 

identified: emotional experiences, coping strategies for managing organ donation, collaboration with 

the transplant team and other operating staff and experiences of donor and their family. By acting 

professionally and focusing on the actual surgery procedure, operation room nurses´ could alienate 

their own feelings and carry out the organ donation surgery. Although an organ donation surgery was 

experienced, by operating room nurse´s as a stressful and challenging task, they put their own feelings 

aside and collaborated with the others in the operation team. They acted with respect and empathy 

towards the brain dead donor. 
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1. INTRODUKTION 

Under de senaste decennierna har utvecklingen inom området organdonation genomgått en 

snabb utveckling. Ny avancerad teknik, utvecklade operationsmetoder samt ökad kunskap 

inom immunologi har lett till att fler människoliv kan räddas genom att erhålla 

organdonationer. Patienter som har mottagit organ har kallat organdonation ett mirakel som 

har möjliggjort en transplantation av nya och friska organ från hjärndöda donatorer (Gao, 

Plummer, & Williams, 2017; Guido Lde, Linch, Andolhe, Conegatto, & Tonini, 2009). Liv 

och död är två begrepp, två fenomen som står i motsats till varandra men ändå finns 

närvarande inom den dagliga omvårdnaden av patienten. I sin profession strävar 

operationssjuksköterskor för att bevara patientens autonomi, integritet och värdighet. Vid en 

organdonationsoperation där patienten är hjärndöd strävar operationssjuksköterskor för att 

bevara vitaliteten i de organ och vävnad som ska rädda ett annat liv (Guido et al., 2009; 

Lindwall & von Post, 2008). Det är av vikt och även av intresse att operationssjuksköterskor 

och blivande operationssjuksköterskor får en ökad och fördjupad kunskap i 

operationssjuksköterskors upplevelser vid organdonationsoperationer. Detta kan göras genom 

att sammanställa tidigare forskning i ämnet.  

 

1.1 Begreppet hjärndöd donator 

När en patients liv inte längre går att rädda, det vill säga att patienten inte längre svarar på 

intensivvårdsbehandlingen och patienten förklaras hjärndöd kan frågan om organdonation 

upptas (SFAI, 2008). 

 

”Death is an irreversible, biological event... Brain death therefore qualifies as death” 

(Flodén, 2011, s.15).  

 

När en patient konstaterats hjärndöd innebär det att hjärnfunktionen inklusive hjärnstammens 

funktion fullständigt har upphört. Det innebär att det inte finns något blodflöde i hjärnan. 

Även om patientens kroppsfunktioner upprätthålls av respirator, kan inte patienten svara på 

stimuli, vilket innebär att patienten inte lever längre (Iltis, 2015). Diagnosen av hjärndöd 

baseras på multipla kliniska undersökningar i enlighet med internationella riktlinjer 

(Escudero, Valentín, Escalante, Sanmartín, Perez-Basterrechea, Gea, & Zabalegui, 2015). Vid 

total hjärndöd ska dödsfallet fastställas utifrån fasta kriterier under respiratorbehandling. Två 

neurologiska undersökningar ska utföras med två timmars mellanrum. Dessa undersökningar 

ska utföras av läkare med specialistkompetens och som är insatt i klinisk neurologisk 

diagnostik med avseende på läkemedelseffekter och intensivvårdsåtgärder (SOSFS, 2005:10). 

Att fastställa diagnosen hjärndöd medför stort ansvar då de livsuppehållande åtgärderna ska 

avslutas samtidigt som vitaliteten i de potentiella organen för transplantation ska upprätthållas 

(Escudero et al., 2015).  

 

1.2 Organdonationsoperation 

Organdonationsoperation är en viktig operation och kräver lika stor noggrannhet och omsorg 

om patienten som vid övriga operationer (Organisationen för organdonation i Mellansverige, 

OFO, 2015). Alla patienter med pågående respiratorbehandling och som har förklarats 

hjärndöda är potentiella organdonatorer. Det finns ingen åldersgräns, och den enda 

kontraindikationen för att den hjärndöda patienten inte skulle kunna donera sina organ är HIV 

(Västra Götalandsregionen, Donationsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2013). 
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Innan en organdonationsoperation ska påbörjas måste operationsteamet veta vilka organ som 

ska tas ut. De organ som kan transplanteras från en hjärndöd patient är njurar, hjärta, lever, 

pankreas, tarmar, hornhinnor, benvävnad, hjärtklaffar, men vilka organ som kan bli aktuella 

för transplantation beror helt och hållet på organfunktionen (Västra Götalandsregionen, 

Donationsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2013).  Operationstiden kan vara upp 

till 4-6 timmar beroende på antal organ som ska tas ut (Organisationen för organdonation i 

Mellansverige, OFO, 2015; Västra Götalandsregionen, Donationsenheten, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, 2013).  

 

1.3 Operationssjuksköterskors arbetsroll generellt samt omvårdnad av patienter inför 

och under organdonationsoperation  

Alla sjuksköterskor kommer inte i kontakt med patienter som konstaterats hjärndöda och som 

ska förberedas inför organdonationsoperation. I Sverige är det specialistsjuksköterskor inom 

anestesi-, operation och intensivsjukvård som ombesörjer omvårdnaden av dessa patienter (de 

Araújo, Komatsu & Massarollo, 2013; Floden, Berg, & Forsberg, 2011; Lindwall & von Post, 

2008). 

 

Operationssjuksköterskors roll är komplex, mångfacetterad och kräver många färdigheter 

(Pidduck, 2003). I operationssjuksköterskors perioperativa arbete ingår det att ansvara för 

patientens omvårdnad och detta kräver specifika kunskaper inom perioperativ omvårdnad 

 (Riksföreningen för operationssjukvård och sjuksköterskeförening, 2011). 

Operationssjuksköterskor säkerställer patientens positionering på operationsbordet, ansvarar 

för patientens huddesinfektion, sterildrapering samt sterila instrument under operationen 

(Mitchell & Flin, 2008). På en operationsavdelning har operationssjuksköterskor en viktig roll 

för att förebygga kirurgiska infektioner och vårdskador genom att arbeta enligt vetenskaplig 

evidens och beprövad erfarenhet samt genom att identifiera riskfaktorer och eliminera eller 

minska dessa (Barber, 1994).  I operationssjuksköterskors perioperativa arbete ingår att på ett 

ansvarstagande och skickligt sätt assistera och instrumentera kirurger vid olika kirurgiska 

ingrepp, bland annat vid organdonationsoperationer (Lindwall & von Post, 2008; Richardson-

Tench, M., 2008).  

 

Det finns dock en skillnad i operationssjuksköterskors arbetsroll i övrig kirurgi och när de ska 

delta i en organdonationsoperation. När patienten är levande inriktas 

operationssjuksköterskors arbete på att främja hälsa, förebygga vårdskador och hjälpa till att 

bota sjukdom.  Vid en organdonationsoperation med en hjärndöd patient ligger fokus istället 

på att vårda vitala organ som ska räddas innan vävnadsdöd inträffas (Gao et al., 2017). 

Operationssjuksköterskors kunskap om medicinsk teknik samt hantering av organ under 

organdonationsoperationen spelar en viktig och avgörande nyckelroll under operationen 

(Callender & Matthews, 1998; Jawoniyi & Gormley, 2015).  
 

1.4  Etiska och moraliska aspekter i operationssjuksköterskors arbete 

Etik kommer från grekiska ordet ethos och betyder karaktär, värderingar hos individer, folk 

eller kulturer (Sandman & Kjellström, 2013). Moral kommer från latinska ordet mos som 

refererar till det praktiska handlandet, som kan förklaras som de uppfattningar och principer 

individer besitter där handlingen kan vara god och rätt eller ond och fel (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2012).   
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Globalt styrs sjuksköterskans arbete av International Council of Nurses (ICN) etiska koder där 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete kategoriseras i fyra grupper utifrån etiska aspekter: 

sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och 

professionen samt sjuksköterskan och medarbetaren (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 

2007). 

I det perioperativa vårdandet står människans värdighet som något centralt där varje 

vårdhandling utgör en etisk akt. Värdighet, det perioperativa vårdandens ethos, visar sig hos 

den perioperativa sjuksköterskan i tre aspekter: Modet – speglar sjuksköterskans vilja att vara 

till för patienten; Skulden – det är sjuksköterskans skyldighet att skydda patienten och sist i 

Tilliten – det är patientens uppmaning till sjuksköterskan att bli emottagen och att bli tagen på 

allvar (Lindwall & von Post, 2008). 

 

Operationssjuksköterskor kan möta både etiska dilemman och etiska konflikter i patientens 

perioperativa vårdande. Etiska konflikter uppkommer exempelvis när 

operationssjuksköterskor deltar i operationer som strider mot den egna moralen och etiska 

uppfattningen. Ett etiskt dilemma uppkommer när operationssjuksköterskor upplever att en 

vårduppgift i patientens perioperativa vårdande kan kännas svår att genomföra. Mycket 

skuldkänslor skapas hos operationssjuksköterskor när de hamnar i en etisk konflikt eller i ett 

etiskt dilemma (Lindwall & von Post, 2008). I mötet och i omvårdnad av patienten har varje 

enskild operationssjuksköterska ett moraliskt ansvar för sina handlingar och beslut. Detta 

innebär att operationssjuksköterskor har en uppfattning om vad det etiskt goda är, kan fatta 

beslut utifrån respektive situation samt har mod att genomföra det etiskt goda för patienten 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2012). 

 

1.5 Tidigare forskning  

Det finns få studier som belyser operationssjuksköterskors upplevelser i samband med 

organdonationsoperationer. Äldre studier inom området visar att operationssjuksköterskor 

kunde uppleva en organdonationsoperation som stressande, inte bara på grund av 

omständigheterna kring ett tragiskt slut för patienten, utan för att en organdonationsoperation 

är tidskrävande och långdragen (Lilly & Langleys, 1999; Page, Heenan, & PilgrimStark, 

1998). Även känslor av psykisk trötthet, sorg och inre konflikt beskrevs av 

operationssjuksköterskorna (Schaal & Slemenda, 1984) dock kunde 

organdonationsoperationen vara en givande upplevelse om vårdprocessen var förståelig (Lilly 

& Langleys, 1999; Page, Heenan, & PilgrimStark, 1998; Schaal & Slemenda, 1984). 

 

Det finns ett förhållandevis stort antal studier med intensivvårdssjuksköterskor runt om i 

världen som fokuserat på upplevelser av organdonationsprocessen med hjärndöd donator (de 

Araújo et al., 2013; Floden, 2011; Floden et al., 2011; Guido et al., 2009; Pearson, Robertson-

Malt, Walsh, & Fitzgerald, 2001). Psykisk trötthet och inre konflikt var upplevelser som 

intensivvårdssjuksköterskor beskrev i samband med organdonationsprocessen med hjärndöd 

donator. De upplevde en stor sorg kring organdonationsprocessen framförallt när patientens 

respiratorbehandling skulle stängas av (de Araújo et al., 2013; Floden et al., 2011; Guido et 

al., 2009). I en svensk studie av Floden (2011) om intensivvårdssjuksköterskors attityd av 

organdonation framkom att mindre än hälften av respondenterna inte litade på diagnosen 

hjärndöd utan en kompletterande cerebral angiografi. Liknande resultat ses i en brasiliansk 

studie (de Araújo et al., 2013) där intensivvårdssjuksköterskor intervjuades. I studien beskrivs 

att flertalet intensivvårdssjuksköterskor hade svårt att acceptera begreppet hjärndöd, samtidigt 

som de var i införstådda med det faktum att organdonationsoperation och organtransplantation 

från en hjärndöd donator har som syfte till att rädda ett annat liv. I en australiensk 
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intervjustudie med intensivvårdssjuksköterskor som vårdade hjärndöda donatorer inför 

organdonationsprocessen framkom vikten av att vårda och behandla den hjärndöde patienten 

som de gjorde innan hjärndödsdiagnosen.  För intensivvårdssjuksköterskorna var det viktigt 

att patienten förblev en person som förtjänade samma vårdkvalitet och respekt som en levande 

patient (Pearson et al., 2001). 

 

1.6 Teoretisk referensram - Katies Erikssons vårdandes ide kopplat till den 

perioperativa vårdprocessen  
Lindwall & von Post (2008) som har inspirerats av Katie Erikssons omvårdnadsteori skriver 

om den perioperativa vårdprocessen och dess tre faser pre-, intra-, och den postoperativa 

omvårdnaden som utgör grunden i operationssjuksköterskors perioperativa arbete med 

patienter som ska genomgå en operation. I det perioperativa vårdandet möter 

operationssjuksköterskor bland annat patienter som kommer att bli av med delar av sin kropp 

till att rädda andra människors liv (Guido et al., 2009; Lindwall & von Post, 2008). Inom det 

perioperativa vårdandet ses patienten som en helhet som består av kropp, själ och ande, en 

lidande människa i behov av hjälp. Oavsett vilket kirurgiskt ingrepp en patient utsätts för, hen 

har rätten till att bli respekterad, känna värdighet och delaktighet, där caritas är kärnan i det 

perioperativa processen (Lindwall & von Post, 2008). Eriksson (1987; 2002) beskriver de 

vårdhandlingarna som utgör den vårdande substansen inom det perioperativa vårdandet. 

Eriksson (1987) definierar vårdandet som ett naturligt mänskligt beteendemönster som 

innefattar hela människan, dvs. kropp, ande och själ och har en hälsofrämjande funktion. 

Vårdandet är kärnan i flera yrken, bland annat i sjuksköterskeyrket. Att vårda innebär att ansa, 

leka och lära och detta ska göras med kärlek, tro och omtanke för patienten. Eriksson (1987) 

beskriver vidare vårdandet som en handling hos den som vårdar som kännetecknas av mod, 

osjälviskhet och storsinthet. Eftersom människan består av en helhet med kropp, själ och ande 

befinner sig människan i olika grader av hälsa. Ansningen utgör det mest grundläggande 

former av vårdande och kännetecknas av värme, närhet och beröring. Ansning kan också 

kännetecknas som ett uttryck för vänskap, att verkligen vilja patienten väl. Ansningen i 

vårdandet innebär att våga utanför sig själv som vårdutövare, att med olika små handlingar 

visa att verkligen värdera och bry sig om den andra. Lekandet hör till det naturliga 

beteendemönstret hos människor och är ett viktigt element i det naturliga och professionella 

vården. Det sista elementet i vårdandet är lärandet som innebär en utveckling, en ständig 

förändring hos vårdutövaren. Eriksson (1987) betonar att vårdandet innebär också att dela och 

delandet innebär att vara med. Delandet mellan vårdare och patient innebär att på något sätt är 

delaktiga på samma helhet och är beroende av den aktuella situationen.  Delandet betyder 

också att dela livet, smärtan och sorgen, att ha någonting gemensamt som utgör 

utgångspunkten för handlingarna.  

 

1.7 Problemformulering 

Tidigare forskning inom området organdonationsoperation med hjärndöd donator visar att 

både operationssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor som vårdar hjärndöda 

donatorer upplever starka, mångfacetterade känslor. Det är av vikt att sammanställa den 

forskning som finns om vilka upplevelser operationssjuksköterskor beskriver i samband med 

organdonationsoperation. Denna sammanställda kunskap kan bland annat leda till åtgärder för 

att stödja operationssjuksköterskor i deras deltagande vid organdonationsoperationer med 

hjärndöd donator. 
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1.8 SYFTE  

Syftet var att sammanställa vetenskaplig litteratur som beskriver operationssjuksköterskors 

upplevelser i samband med organdonationsoperationer med hjärndöd donator.  

 

 

2. METOD  

2.1 Design  

Detta arbete bygger på att systematik sammanställa vetenskaplig litteratur samt beskriva 

resultatet deskriptivt (Polit & Beck, 2012). Ett flödesschema inspirerat av Polit & Beck (2012) 

i nio steg följdes (se figur 1). Fortsättningsvis i metodavsnittet hänvisas flödesschemats steg 

med siffror i löpande text. En litteraturstudie är en granskning av tidigare forskning som 

metodisk sammanställer den befintliga forskningsevidensen om en specifik forskningsfråga 

med hjälp av en noggrann datainsamlingsprocedur och analys (Polit & Beck, 2012). 

 

 

 

Figur 1. Polit & Beck (2012) s. 89 niostegsmodell för granskning av vetenskapliga artiklar i 

en litteraturstudie, tolkad, modifierad och fritt översatt  

 

2.2 Val av litteratur 

Studiens syfte formulerades (steg 1) och styrde följande strukturerade åtgärder. För att 

optimera genomförandet av artikelsökningen lades stor vikt vid val av databaser och sökord 

(steg 2). Valet av databaser blev PubMed och CINAHL vilka är de mest använda databaserna 

inom hälso- och sjukvård samt omvårdnad (Polit & Beck, 2012; SBU, 2017). 

 

Sökord formulerades först på svenska utifrån litteraturstudiens syfte. Översatt till engelska där 

CINAHL Headings och MeSH termer användes blev dessa sökord: organ procurement, 

perioperative nursing, experiences, nursing, perioperative nurse, organ donation, theatre 

1. Formulera syfte  
2. Bestämma vilka 

databaser och sökord 
som ska användas  

3. Sökning av 
användbara artiklar  

4. Urvalsprocess, 
relevanta artiklar 

behålls  

5. Genomläsning av 
relevanta artiklar  

6. Granskning av 
relevanta artiklar 
avseende kvalitet  

7. Identifiering av 
relevant resultat  

8. Resultatanalys, 
skillnader/likheter  

9. Sammanställning 
och presentation av 

resultatet utifrån 
skapade kategorier  
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nurse, operation room nurse, brain death. De Headings som användes i CINAHL var: organ 

procurement, perioperative nursing, brain death och perioperative nurse. I databasen 

PubMed användes följande MeSH termer: organ procurement, perioperative nurse, brain 

death, perioperative nursing och nursing. Fritextord var: experiences, organ donation, theatre 

nurse och operating room nurse. Sökmotor Google scholar användes även för fritextsökning 

med samma sökord som användes i PubMed och CINAHL, både enskilt och i kombinationer. 

Detta gav inga ytterligare träffar.  

 

Av de tre grundläggande booleska sökorden AND, OR och NOT användes i detta arbete ordet 

AND och detta innebar att sökningen blev begränsad och specifik (Polit & Beck, 2012; SBU, 

2017). Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska, högst tio år gamla (2007-2017), 

Peer rewied, kvantitativa eller kvalitativa artiklar, tillgång till fulltext, abstrakt tillgänglig 

samt skildra operationssjuksköterskors upplevelser vid organdonationsoperationer med 

hjärndöd donator. 

 

Artikelsökningen påbörjades (steg 3) i databaserna CINAHL och PubMed via Karlstads 

Universitetsbibliotek. Sökkombinationer av två eller tre sökord genomfördes på varje sökning 

för att inte missa eventuellt relevanta artiklar. Inte alla sökordskombinationer gav träff på 

artiklar. Alla använda sökordskombinationer presenteras i en sökmatris (tabell 1).  

 

I urval av artiklar (steg 4) lästes titeln på artiklar som hade sökts fram med hjälp av sökorden i 

första urvalet. Utifrån genomläsning av titlar kvarstod 131 artiklar, där abstrakt lästes i ett 

andra urval. I tredje urvalet återstod 59 artiklar. Dessa artiklar lästes igenom i fulltext (steg 5). 

Efter genomläsning föll 49 artiklar bort. Anledningen till bortfall var exempelvis att de 

fokuserade på intensivvårdssjuksköterskors, levande donatorers eller anhörigas erfarenheter 

och upplevelser om organdonationsoperationer. En manuell sökning utfördes med 

utgångspunkt från referenslistor till artiklar som hittades via sökorden, men det gav inga nya 

artiklar. 

 

 

Tabell 1. Databasökningarna sammanfattade med antal träffar i CINAHL och PubMed, 

artiklar markerade med asterisk är dubbletter. 

Databas       Sökord Antal 

träffar 

Urval 1,  

antal 

inkluderade 

till urval 2 

baserat på 

titel  

Urval 2, 

antal 

inkluderade 

artiklar 

baserat på 

abstract  

Urval3, 

slutgiltigt 

antal 

inkluderade 

i fulltext  

Artiklar 

inkluderade i 

studiens resultat 

efter 

kvalitetsgranskning 

dubbletter 

markerade med * 

   

 

CINAHL  

     #1  

180103 

“organ 

procurement” 

AND 

“experiences” 

AND “nursing”  

20 20 14 7 Nr: 1, 2, 3,4,5,6 

CINAHL  

    #2 

“organ 

procurement” 

8 8 5 5 2*,1*,4*,6*,5* 
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180103 AND 

“perioperative 

nursing”  

CINAHL  

    #3 

180103 

“organ 

donation” AND 

“experiences” 

AND “nursing”  

12 12 8 3 3*,5* 

CINAHL  

   #4  

180103 

“theatre nurse” 

AND “organ 

procurement” 

0     

CINAHL  

     #5 

180103 

“theatre nurse 

”AND 

“experiences 

“AND “organ 

procurement”  

0     

CINAHL 

   #6  

180103 

“organ 

procurement” 

AND 

“perioperative 

nurse”  

8 8 6 5 4*, 6*,2*, 1*,5* 

CINAHL  

   #7 

180103 

“operating 

room nurse” 

AND organ 

donation  

1 1 1 1 5* 

CINAHL  

   #8 

180103 

“operating 

room nurse” 

AND “brain 

death”  

0     

CINAHL  

   #9 

180103 

“operating 

room nurse 

”AND 

“experiences” 

AND “organ 

donation” 

1 1 1 1 5* 

CINAHL  

   #10 

180104 

“organ 

donation” AND 

“perioperative 

nursing”  

4 4 2 1 5* 

PubMed  

   #1 

180104 

“organ 

procurement” 

AND 

“experiences” 

AND “nursing”  

37 37 14 10 1*,2*,7,4*,6*,8,5* 

PubMed  

   #2 

180104 

“organ 

procurement” 

AND 

“perioperative 

nurse”  

16 16 10 7 1*,2*,7*,4*,6*,8*,9 

PubMed  

   #3 

180104 

“organ 

donation” AND 

“experiences” 

AND “nursing”  

98 98 35 8 1*,2*,7*,4*,6*,8*,5* 

PubMed  

   #4 

180104 

“theatre nurse” 

AND “organ 

procurement “ 

2 2 2 0  

PubMed  

   #5 

180104 

“theatre nurse” 

AND 

“experiences” 

AND “organ 

procurement”  

0     
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PubMed  

   #6 

180104 

“organ 

procurement” 

AND 

“perioperative 

nurse” 

16 16 8 7 1*,2*,7*,4*,6*,8*,9* 

PubMed  

   #7 

180104 

“operating 

room nurse” 

AND “organ 

donation”  

16 16 5 3 1*,2*,5* 

PubMed  

   #8 

180104 

“operating 

room nurse” 

AND “brain 

death”  

0     

PubMed  

    #9 

180104 

“operating 

room nurse” 

AND 

“experiences” 

AND “organ 

donation”  

2 2 2 2 7*,3* 

PubMed  

   #10 

180104 

“organ 

donation” AND 

“perioperative 

nurse”  

43 43 18 9 1*,2*,7*,4*,6*,8*,9* 

Total   284 284 131 59 9 

 

 

2.3 Kvalitetsgranskning av artiklar  

Tio vetenskapliga artiklar gick vidare till kvalitetsgranskningen (steg 6). 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna utfördes med hjälp av Willman, Stoltz, & Bahtsevani 

(2011) för kvalitativ metod (bilaga 1) samt ”Guide to an Overall Critique of an Quantitative 

Research Report”( s.112-114) i Polit och Beck (2012). Dessa två granskningsmallar användes 

för att värdera artiklarnas problemområde, urval, metod, analys, resultat och slutsats. Kvalitén 

på de vetenskapliga artiklarna skattades utifrån hög, medel och låg kvalité. De artiklar som 

bedömdes ha hög kvalité var de som hade ett väldefinierat urval, strukturerad metod och 

samtliga övriga delar välbeskrivna i artikeln. De artiklar som bedömdes ha medel kvalité var 

de som innehöll försvagade faktorer med brister eller otydligheter i någon del i artikeln. Låg 

kvalité bedömdes då ett flertal brister eller otydligheter förelåg i samtliga delar av artikeln. 

Efter en noggrann kvalitetsbedömning exkluderades en artikel då den fick låg poäng vilket 

motsvarande låg kvalitet.   I studiens resultat inkluderades nio artiklar, varav åtta kvalitativa 

och en kvantitativ (tabell 2). Sex artiklar hittades i CINAHL och resterande tre vetenskapliga 

artiklar hittades i PubMed.  

 

 

Tabell 2.  Kvalitetsredovisning av de artiklar som utgör litteraturstudiens resultat.   

Hög                              Medel                             Låg                     Utvalda artiklar till  resultat 

   5                                   4                                    1                                        9 
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2.4 Analys  

De utvalda artiklarna till litteraturstudiens resultat skrevs ut och markerades med ett nummer i 

artikelmatrisen (bilaga 2) som överensstämmer med samma nummer i sökmatrisen (tabell 1). 

Analysen startade med att de utvalda artiklarna först lästes igenom upprepande gånger för att 

få en förståelse för hela artikeln. Relevant resultat från varje artikel identifierades (steg 7) 

utifrån denna litteraturstudies syfte och markerades med en överstryckspenna. Allt 

färgmarkerat resultat klipptes ut. Varje urklippt resultat markerades med samma nummer 

enligt nummer från artikelmatrisen. Därefter grupperades resultatet avseende likheter och 

skillnader (steg 8) vilka sedan sammanfördes till kategorier vilka bildade litteraturstudiens 

resultat. En summering i figurform (figur 2) samt beskrivning i löpande text av kategorier 

utgör studiens resultat (steg 9).   

 

2.5  Forskningsetiska överväganden 

 

Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens 

kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan 

användas för att utveckla vårt samhälle.  Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha 

en aktiv diskussion kring etiska frågor. (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Enligt Polit & Beck (2012) ska resultatet i en litteraturstudie inte ha plagierats, förvrängts 

eller fabricerats. Artiklarna som ingår i denna litteraturstudie söktes systematiskt och valdes 

för att svara på litteraturstudiens syfte.  I föreliggande litteraturstudie ansågs de inkluderade 

artiklarna ha uppfyllt de allmänna etiska riktlinjerna för forskning. Riktlinjerna för forskning 

innebär ett informationskrav, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav på 

deltagarens säkerhet (WMA Declaration of Helsinki, 2008). Författaren till föreliggande 

litteraturstudie har under hela arbetsprocessen strävat efter korrekthet i bearbetning av 

artiklarna. I detta har ingått att så korrekt som möjligt tolka det engelska språket. Under hela 

arbetsprocessen har författaren till denna litteraturstudie haft ett kritiskt förhållningssätt i 

kvalitetsbedömningen av artiklarna och strävat efter att lägga åt sidan sin egen förförståelse i 

ämnet för att stärka objektiviteten i litteraturstudien och för att inte påverka studiens resultat.  

 

3. RESULTAT  

Resultatet av den systematiska litteratursammanställningen bygger på nio vetenskapliga 

artiklar. Det övergripande temat ”Ett liv slocknar medan ett annat räddas” beskriver 

spännvidden av operationssköterskors upplevelser av det etiskt svåra ämnet 

”organdonationsoperationer med hjärndöd donator” och operationssjuksköterskors 

ansträngningar att finna copingstrategier för att bevara sin professionella hållning. Temat 

spänner över fyra kategorier (figur 2). Resultatet presenteras i löpande text utifrån 

kategorierna: ” Operationssjuksköterskors emotionella upplevelser i samband med 

organdonationsoperationer”; ” Operationssjuksköterskors copingstrategier gällande 

organdonationsoperationer”; ”Operationssjuksköterskors upplevelser av samarbete med 

transplantationsteamet och övrig operationspersonal”; ” Operationssjuksköterskors 

upplevelser om donator och dennes närstående”. En detaljerad sammanställning av 

inkluderade studier återfinns i bilaga 2.  
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Figur 2. Temat och de fyra kategorierna som framträdde i databearbetningen och som 

beskriver operationssjuksköterskans upplevelser i samband med organdonationsoperationer 

med hjärndöd donator. 

 

3.1 Operationssjuksköterskors emotionella upplevelser i samband med 

organdonationsoperationer 

Resultatet i flertalet studier beskriver att operationssjuksköterskor upplevde stress, emotionell 

oro och skuldkänslor i samband med organdonationsoperationer (Carter-Gentry & McCurren, 

2004; Lomero, Jiménez-Herrera, Rasero, & Sandiumenge, 2017; Regehr, Kjerulf, Popova, & 

Baker, 2004; Smith, 2015; Smith, Leslie, & Wynaden, 2015; Smith, 2017; Smith, Leslie, & 

Wynaden, 2017; Wang & Lin, 2009).  

  

Operationssjuksköterskor upplevde att deras arbetsroll förändrades i och med att de inte 

bidrog till att rädda livet på den hjärndöde donatorn (Carter-Gentry & McCurren, 2004). En 

studies resultat visade att en majoritet av operationssjuksköterskorna var oroade över om den 

hjärndöde donatorn verkligen var död innan organen hade tagits ut och det fanns ett 

ifrågasättande om donatorn hade fortsatt leva om inte organen tagits ut (Wang & Lin, 2009). 

Ytterligare en studie beskriver operationssjuksköterskors misstro kring begreppet hjärndöd, 

21 % av deltagarna misstrodde begreppet hjärndöd och 19 % av deltagarna var osäkra på 

begreppet hjärndöd i Lomero et al., (2017) studie. Känslor av depression, nedstämdhet, ilska, 

sorg, hjälplöshet och stress upplevdes hos vissa operationssjuksköterskor efter att organ hade 

tagit bort och donators kropp hade lämnats som ett tomt skal (Carter-Gentry & McCurren, 

2004). Dessa känslor kunde i vissa fall leda till mardrömmar och flashbacks (Smith et al., 

2015). De negativa känslorna förstärktes och ledde till en känslomässig dränering både fysiskt 

och psykiskt (Regehr et al., 2004). Oavsett hur lång arbetslivserfarenhet 

operationssjuksköterskorna hade, upplevdes en organdonationsoperation som en obekväm 

upplevelse som förknippades med döden, detta var svårt att hantera. I Wang & Lin (2009) 

studie berättade några oerfarna operationssjuksköterskor att första gången de deltog i en 

organdonationsoperation upplevdes det mycket obehaglig. Stressen och spänningen 

 Operationssjuksköterskors emotionella 

upplevelser i samband med 
organdonationsoperationer  

Operationssjuksköterskors copingstrategier 
gällande organdonationsoperationer  

Operationssjuksköterskors upplevelser av 
samarbete med transplantationsteamet samt 

övrig operationspersonal  

Operationssjuksköterskors upplevelser om 
donator samt dennes närstående  

Ett liv slocknar medan 
ett annat räddas  



 

15 
 

förknippades med okunskap och att delta i organdonationsoperationer sågs som nödvändigt i 

inlärningsprocessen, trots de negativa känslorna (Wang & Lin, 2009). Att regelbundet delta i 

organdonationsoperationer för att stärka sina kunskaper och erfarenheter sågs också som 

nödvändigt av operationssjuksköterskor i Smith et al., (2015) studie. Att delta i den första 

organdonationsoperationen och vara erfaren operationssjuksköterska räckte inte för att inte 

uppleva organdonationsoperationen som bekymmersam och stressande, operationen fick ändå 

djupgående emotionell effekt (Smith, 2015). Det fanns också upplevelser av att känna sig 

oförberedd och stressad på grund av otillräcklig tid för förberedelser. Det ledde till känslor av 

otillräcklighet då operationssjuksköterskorna inte hann sätta sig in i vad som förväntades av 

dem. Organdonationsoperationerna upplevdes alltid inträffa oförutsett och plötsligt (Smith et 

al., 2015). Känslor av stress under den intraoperativa fasen kunde orsakas av tekniska 

problem med olika okända instrument och att det kirurgiska ingreppet var okänt för många. 

Stress och oro på grund av det snabba tempot framkom också (Regehr et al., 2004). Även 

erfarna operationssjuksköterskor som deltagit i flera organdonationsoperationer kunde 

uppleva operationen som svår och stressig, att behärska operationsförfarandet var en stor 

utmaning och det var oroande att möta de kirurgiska kraven hos kirurgteamet samt 

transplantationsteamet. En ytterligare orsak till att organdonationsoperationer upplevdes 

stressande och krävande var att de ofta utfördes på natten med lägre personalbemanning. 

Oavsett tid på dygnet kände operationssjuksköterskorna press från arbetsledning och 

organisation att delta i organdonationsoperationer. Hos vissa operationssjuksköterskor ledde 

detta till känslor av upprivenhet och moralisk nöd. För andra operationssjuksköterskor, som 

av religiösa, moraliska eller etiska skäl hade önskat att inte behöva delta i 

organdonationsoperationer upplevdes det, förutom känslor av upprivenhet och moralisk nöd, 

också som en börda (Smith, 2017). Oavsett personlig inställning till 

organdonationsoperationer upplevde operationssjuksköterskorna stress och emotionell oro på 

grund av brist på återhämtning efter organdonationsoperationen. Återhämtningen uteblev på 

grund av att det förutsattes att operationssjuksköterskorna skulle fortsätta som vanligt med 

nästa operation direkt efter organdonationsoperationen (Smith et al., 2017).  

 

3.2 Operationssjuksköterskors copingstrategier gällande organdonationsoperationer  

För att på sikt kunna delta i organdonationsoperationer utan att påverkas negativt fanns det 

operationssjuksköterskor som menade att det var viktigt att ha ett positivt tänkande och en 

positiv inställning till organdonationsoperationer (Wang & Lin, 2009). Att förstå definitionen 

av begreppet ”hjärndöd” hjälpte också flera operationssjuksköterskor att inse att donator var 

död redan före organdonationsoperationen (Lomero et al., 2017; Regehr et al., 2004; Wang & 

Lin, 2009). 

 

Under organdonationsoperationen valde vissa operationssjuksköterskor att fokusera på 

kognitiva och tekniska delar för att hålla tankarna borta från donatorn som person. 

Operationssjuksköterskorna fokuserade på det som skulle utföras under operationen och de 

behöll ett känslomässigt avstånd. Det gjorde de genom att aktivt undvika och stöta bort sina 

känslor (Regehr et al., 2004). En del operationssjuksköterskor beskrev att de gömde sig 

bakom en mask för att inte avslöja sin ångest och stress (Smith et al., 2015). Det höga tempot 

som var nödvändigt för att kunna få ut vitala organ och den intensiva kommunikationen i 

operationsteamet under beskrevs som en hjälp för att kunna stöta bort sina känslor (Smith et 

al., 2015). Operationssjuksköterskor berättade att de kunde dela stressen med sina 

arbetskamrater och se det positiva med en organdonationsoperation genom att hela tiden 

fokusera på sin professionella roll och själva operationsförfarandet. För att försöka hitta en 

mening i vad de gjorde, fann de tröst genom att tänka på att livet kunde fortsätta genom att 
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leva i en annan kropp för att få ett nytt värde i livet (Wang & Lin, 2009). Ett annat sätt att 

klara av organdonationsoperationen var att finna tröst i att någon i operationsteamet bad en 

bön för givaren (Carter-Gentry & McCurren, 2004). Det fanns också operationssjuksköterskor 

som beskrev att en religiös övertygelse var viktigt i hanterandet av känslor vid 

organdonationsoperationer och en religiös aktivitet kunde förbättra det psykiska 

välbefinnandet hos operationssjuksköterskorna (Wang & Lin, 2009). 

Operationssjuksköterskor berättade att de kunde klara av organdonationsoperationer genom 

att tacka givaren för sin donation. Det var en strategi att anknyta till givaren på ett andligt sätt 

och befria sig från känslan att ha gjort något fel (Smith et al., 2015).  

Efter en organdonationsoperation var det för somliga operationssjuksköterskor viktigt att 

verbalisera och erkänna sina känslor för sina arbetskamrater för att lätta på stressen (Carter-

Gentry & McCurren, 2004; Perrin, Jones, & Winkelman, 2013; Regehr et al., 2004; Smith et 

al., 2015; Wang & Lin, 2009). Även fritidsaktiviteter var viktiga som copingstrategier för 

bättre återhämtning och att bättre kunna återgå till det som operationssjuksköterskorna såg 

som det normala dagliga arbetet (Wang & Lin 2009). För vissa operationssjuksköterskor var 

den bästa copingstrategi att hålla sina privata känslor för sig själva och inte dela sina känslor 

med sina arbetskamrater. De hanterade känslorna genom att utöva fritidsaktiviteter, skriva 

poesi eller gå långa promenader (Carter-Gentry & McCurren 2004; Perrin et al., 2013; Smith 

et al., 2015).  

 

3.3 Operationssjuksköterskors upplevelser av samarbete med transplantationsteamet 

samt övrig operationspersonal  

Vissa operationssjuksköterskor ansåg att hjärndödbegreppen var otydligt och i och med detta 

fanns en misstro över vad anestesipersonalen injicerade i patienten under operationen och de 

kände en oro för donatorn när respiratorn stängdes av (Regehr et al., 2004). Samarbetet med 

ett okänt transplantationsteam kunde upplevas som svårt av operationssjuksköterskorna och 

ibland kunde det leda till tekniska problem. Instrument användes vars namn och funktion 

operationssjuksköterskorna inte kändes till. Ibland upplevde operationssjuksköterskorna också 

oro då flera kirurger i transplantationsteamet samtidigt konkurrerade om 

operationssjuksköterskans uppmärksamhet. Transplantationsteamets egen personal som deltog 

under organdonationsoperationen var också utmanande gällande samspelet (Regehr et al., 

2004). Det fanns tillfällen då kirurgen tog ut sin verbala aggression över 

operationssjuksköterskorna för att de inte presterade lika bra under vissa moment som under 

rutinoperationer. Detta var stressande och upplevdes som respektlös behandling och 

underskattning av deras prestation (Perrin et al., 2013). Även bristande respekt för donatorn 

kunde uttryckas av övriga operationsteamet och det ledde till känslor av besvikelse hos 

operationssjuksköterskor (Regehr et al., 2004). Atmosfären och beteendet under 

organdonationsoperationer upplevdes dock ha blivit bättre över tid och detta härleddes till det 

stöd som numera fanns från transplantationsteam och donationskoordinator. De besökande 

kirurgerna i transplantationsteamen upplevdes för det mesta använda en mjuk röst och 

behandlande donatorn som en person som behövde omhändertas och bli visat respekt (Regehr 

et al., 2004). 

 

3.4 Operationssjuksköterskors upplevelser om donator samt dennes närstående  

För operationssjuksköterskor väckte organdonationsoperationer många känslor, de kände 

sympati för donatorn och tenderade att personifiera händelsen genom att själva sätta sig in i 

familjens situation (Carter-Gentry & McCurren, 2004; Regehr et al., 2004). 

Operationssjuksköterskor berättade att de tenderade att reflektera över vilka donators 

familjemedlemmar var och vad det krävdes av dem för att fatta det svåra beslutet att donera 
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organen. Flera operationssjuksköterskor berättade att de funderade över 

familjemedlemmarnas samtycke till organdonation och deras samtycke till att bevara vävnad 

för forskning och om de någonsin fick veta vad de donerade organen tog vägen (Regehr et al., 

2004). Operationssjuksköterskor uttryckte att de hade svårt att hålla distansen till dynamiken 

som fanns bland familjemedlemmarna i samband med en organdonationsoperation (Carter-

Gentry & McCurren, 2004). Det fanns också en oro över att en organdonationsoperation inte 

skulle hjälpa donators familj att hantera sorgen bättre (Lomero et al., 2017). I Carter-Gentry & 

McCurren (2004) beskrev vissa operationssjuksköterskor att exponeras för familjemedlemmar 

vid en organdonationsoperation gjorde deras arbetsroll ännu svårare. Liknande upplevelser 

förekom hos flera operationssjuksköterskor i Smith (2015) studie, där beskrevs att ju yngre 

den hjärndöde donatorn var desto svårare blev det för operationssjuksköterskorna att utföra 

arbetet då också anhöriga tilläts vara närvarande på operationssalen (Smith, 2015). 

Operationssjuksköterskornas känslor förstärktes om donatorn var en ung person. De berättade 

att de reflekterade över hur donators liv hade sett ut, över dennes familjesituation och om hur 

livet hade sett ut för donatorn om inte detta hade inträffat (Carter - Gentry & McCurren, 

2004). I Regehr et al., (2004) berättade flera operationssjusköterskor att den svåraste delen i 

organdonationsoperationen var att iordningsställa kroppen efter att operationen och att göra 

den presentabel om familjen ville se den efteråt. 

 

4. DISKUSSION  

Studiens syfte var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser i samband med 

organdonationsoperationer med hjärndöd donator genom att systematisk sammanställa 

vetenskaplig litteratur. Upplevelser om att operationssjuksköterskans vanliga arbetsroll 

förändras vid organdonationsoperationer framkom. Känslan av att operationssjuksköterskor 

ibland upplevde att de inte utförde det jobb de hade utbildats till framkom också i 

litteraturstudiens resultat. Det visade sig också att vissa operationssjuksköterskor hade svårt 

att förstå begreppet ”hjärndöd” vilket medförde frågor gällande läkemedel som donatorn fick 

av anestesipersonalen under operationen eller när det var dags att stänga av respiratorn.  

Samarbetet med det kirurgiska operationsteamet upplevdes av operationssjusköterskor som en 

svår utmaning vid vissa organdonationsoperationer, dock det stöd som de numera fick från 

både transplantationsteamet samt donationskoordinator ledde till att stämningen inne på 

operationssalen hade blivit lättare. Resultatet till föreliggande studie visar också att 

operationssjuksköterskor använde sig av olika copingstrategier efter att ha deltagit i en 

organdonationsoperation, i hopp för att kunna hitta en mening i vad de gjorde och för att 

lättare kunna klara av en ny organdonationsoperation.  

 

4.1 RESULTATDISKUSSION  

I föreliggande litteraturstudie visade resultatet att operationssjuksköterskor upplevde stress, 

emotionell oro och skuldkänslor i samband med organdonationsoperationer som de ansåg var 

ett krävande ingrepp. Detta beskrevs även av Page et al., (1998) där omständigheterna kring 

en tragisk händelse kunde leda till organdonationsoperationer och därmed upplevelser av 

stress, oro och skuldkänslor hos operationssjuksköterskor. Dock kan en 

organdonationsoperaton upplevas som en givande upplevelse om hela vårdprocessen är 

förståelig. För att kunna göra vårdprocessen förståeligt krävs det utbildning och bra 

handledning för operationssjuksköterskor (Page et al., 1998). I en studie av Garde och Corbett 

(1994) understryks vikten av utbildning och kunskap som åtgärder vilket skulle kunna 

eliminera missuppfattningar om organdonationsoperationer hos operationssjuksköterskor. 

Organisationen för organdonation i Mellansverige, OFO (2015) är en organisation som 

bedriver utbildningsaktiviteter och information som kan hjälpa sjukvårdspersonal i 
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organdonationsfrågor. Även Clay & Crookes (1996) beskriver att utbildning av 

transplantationskoordinatorer i organdonation till operationssjuksköterskor, kunde underlätta 

deras medverkan vid organdonationsoperationer. Utbildning skulle med fördel kunna utgå 

från Katies Erikssons vårdandes ide (1987) kopplat till den perioperativa vårdprocessen 

(Lindwall & von Post, 2008) genom att inte som operationssjuksköterska enbart fokusera på 

att patienten är hjärndöd. Det är av yttersta vikt att som operationssjuksköterska arbeta 

professionellt och utifrån ett etiskt förhållningssätt, samtidigt som att visa respekt för den fina 

gärningen som den hjärndöde donatorn gör, genom att dela med sig sitt liv med andra sjuka 

patienter i behov av organtransplantation. I enlighet med Erikssons omvårdnadsteori (1987) 

sista element i vårdandet, lärandet, innebär detta en utveckling hos operationssjusköterskor, i 

att visa förståelse för vårdprocessen i en organdonationsoperation med hjärndöd donator, 

samtidigt en utveckling i att hitta ett svar som kan lösa den etiska dilemma och eventuella 

konflikter som kan uppstå vid en organdonationsoperation.  

 

Den upplevda stressen hos operationssjuksköterskor i samband med 

organdonationsoperationer var i vissa fall förknippad men den organisatoriska strukturen. 

Detta kan jämföras med en studie av Floden et al., (2011), baserad på intervjuer av 

intensivvårdssjuksköterskor som vårdade hjärndöda donatorer, där det framkom besvikelser 

kring den organisatoriska strukturen och riktlinjer i arbetet. Utifrån ovan är det av vikt att 

lyfta in specialistsjuksköterskornas behov av att kunna utföra sina omvårdnadshandlingar i 

enlighet med Erikssons omvårdnadsteori (1987) och den perioperativa vårdprocessen 

(Lindwall & von Post, 2008) i den annars så produktionsinriktade hälso- och sjukvården av 

idag. Dessutom framkom i resultatet behov av handledning oavsett om vården av hjärndöd 

donator upplevdes negativ eller nej. Detta kan kopplas till Svensk sjuksköterskeförening & 

Riksföreningen för yrkesmässig handledning i omvårdnad (2008) som har utformat ett 

dokument gällande yrkesmässig handledning inom omvårdnad.  Enligt denna utgör 

yrkesmässig handledning i omvårdnad en viktig del i utvecklingen av 

sjuksköterskeprofessionen och den kliniska omvårdnaden och dess yttersta mål är att 

säkerställa och vidareutveckla kvaliteten i omvårdnaden.  

 

I resultatet framkom också att vissa operationssjuksköterskor saknade kunskap kring 

begreppet hjärndöd och tvivlade på att donatorn verkligen var död före operationen. Liknande 

uppfattningar framkom i Floden et al., (2011) där intensivvårdssjuksköterskor beskrev att 

deras behov av att förstå begreppet hjärndöd var både intellektuellt och emotionellt. Det fanns 

en oro för donatorn hos operationssjuksköterskorna när anestesipersonalen stängde av 

respiratorn. Att stänga av respiratorn, gav en känsla av att döda patienten, trots att donatorn 

hade konstaterats hjärndöd. Liknande upplevelser framkom hos intensivvårdssjuksköterskor i 

de Araújo et al., (2013) trots kunskapen och förekomsten av lagstiftning och internationella 

protokoll som stödjer avstängningen av respirator. Hos intensivvårdssjuksköterskorna i de 

Araújo et al., (2013)  skapade denna upplevelse en osäkerhet som ledde till etiska inre 

konflikter. De Araújo et al., (2013) skriver också om det finns en kunskapsbrist om hur en 

patient hjärndödsförklaras under ventilatorbehandling. Detta ledde till rädslan av att inte ta 

hand om potentiella organdonatorer på ett korrekt medicinsk sätt, men även på ett etiskt och 

medmänskligt sätt. I en annan studie av Pearson et al., (2001) där intensivsjuksköterskor 

intervjuades, framkom att vetskapen om vad donators organ kunde göra för andra patienter, 

var som en hjälp för dem att hantera sina känslor när respiratorbehandlingen stängdes av. 

Floden et al., (2011) beskriver att utan rätt utbildning finns det en risk att vårdpersonalen 

medvetet eller omedvetet kan handla utifrån sina egna uppfattningar om begreppet hjärndöd.  

Detta styrker betydelsen av utbildning för specialistsjuksköterskor om 

organdonationsprocessen och begreppet hjärndöd. 
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Det framkom i studiens resultat att iordningställande av donatorns kropp efter operation var 

en viktig men ändå svår arbetsuppgift. Page (1996) beskriver att operationssjuksköterskorna 

ville göra det inte bara för anhörigas skull, utan även för sin egen skull, och de utförde 

arbetsuppgiften med största vördnad och omsorg för donatorn. I en studie av Clay & Crookes 

(1996) framkom att operationssjuksköterskor inte fick möjligheten att iordningsställa 

donatorns kropp postoperativt utan donatorns kropp transporterades till 

intensivvårdsavdelningen där den omhändertogs och iordningsställes av 

intensivsjuksköterskor. Detta skulle kunna styrka att som ansvarig operationssjuksköterska på 

operationssalen ingår i hens arbetsuppgifter att iordningsställa donatorns kropp när 

organdonationsoperationen är klar, i enlighet med allmänna råd om kriterier för bestämmande 

av människans död (SOSFS, 2005:10).  Att omhänderta donatorns kropp postoperativt 

innebär att som operationssjuksköterska sköta om den hjärndöde donatorns kropp med värme, 

närhet, respekt och empati som det vore en levande patient (Eriksson, 1987).  

 

I studiens resultat framkom också känslor av besvikelse hos operationssjuksköterskor som 

upplevde bristande respekt för donatorn från den övriga kirurgiska personalen. Lindwall & 

von Post (2008) skriver om den perioperativa vårdprocessen och dess tre faser pre-, intra-, och 

den postoperativa omvårdnaden som utgör grunden i operationssjuksköterskors perioperativa 

arbete med patienter som ska genomgå en operation. Det handlar även om 

operationssjuksköterskans moraliska ansvar för sina handlingar i mötet och i omvårdnaden av 

patienter. Inom det perioperativa vårdandet ses patienten som en helhet som består av kropp, 

själ och ande, en lidande människa i behov av hjälp. Oavsett vilket kirurgiskt ingrepp en 

patient utsätts för, hen har rätten till att bli respekterad, känna värdighet och delaktighet, där 

caritas är kärnan i det perioperativa processen. Sarvimäki & Stenbock-Hult (2012) skriver om 

att ha ett moraliskt ansvar innebär att hen ska ha mod att genomföra det etiskt goda för 

patienten, vilket innebär att vid en organdonationsoperation ska donatorn behandlas och 

respekteras på samma sätt som en patient som ska genomgå en rutinmässig operation. Det är 

sjukvårdspersonalens ansvar, oavsett personalkategori, att bemöta patienten med respekt och 

empati (Patientsäkerhetslag, 2010:659). 

 

Resultatet i föreliggande studie visade också att en del operationssjuksköterskor fick delta i 

organdonationsoperationer trots sina religiösa eller moraliska skäl att avstå. Detta ledde till 

psykisk känslomässig dränering. Även i de Araújo et al., (2013) resultat framkom att 

intensivvårdssjuksköterskor kunde uppleva svårigheter i att vårda hjärndöda patienter inför en 

organdonationsoperation på grund av religiös tro. Om den religiösa övertygelsen innebar att 

utföra ritualer med kroppen efter döden kunde detta vara en negativ faktor för vissa 

operationssjusköterskor för deltagande i organdonationer (Araújo et al., 2013). Enligt 

resultatet skulle möjligheten till bön eller att tacka donatorn kunna innebära en lindring för 

dessa operationssjuksköterskor. 

 

Teamarbete hade en central roll vid organdonationsoperationer för operationssjuksköterskor, 

då ett icke fungerande samarbete kunde leda till stress och utmaningar. Sjuksköterskans arbete 

styrs internationellt av ICN:s etiska koder (2007) där sjuksköterskan ska verka främjande för 

en god arbetsmiljö och ett gott samarbete med sina arbetskamrater. I en studie av Gillespie, 

Gwinner, Chaboyer, & Fairweather (2013) beskrevs att effekterna av en hierarkisk struktur 

och bristande stabilitet i team-medlemskap kunde äventyra samarbetet mellan olika 

professioner i en operationssal. World Health Organisation (WHO, 2008) har utvecklat en rad 

riktlinjer för säker kirurgi och för att öka patientsäkerheten, bland annat att åtgärda dålig 
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kommunikation inom teamet. På ett liknande sätt beskriver Guido et al., (2009) att ett gott 

samarbete mellan intensivvårdssjuksköterskor och övrig personal vid en 

organdonationsoperation är till för att säkerställa organens vitalitet.  

 

Operationssjuksköterskor använde sig av en eller flera copingstrategier i hanterandet av de 

emotionella känslor som uppstod vid en organdonationsoperation.  De fokuserade på 

arbetsuppgiften under själva genomförandet av donationen, de försökte att bibehålla sin 

professionella roll under operationsförfarandet och prata om operationen med andra kollegor 

efteråt.  Även Page (1996) belyser om vikten av att använda sig av copingstrategier, som till 

exempel samtal, efter ett deltagande i en organdonationsoperation då upplevelser av en kuslig 

karaktär kan finnas på grund av känslan av att ta ut organ ur en död kropp.  Då denna 

copingstrategi är viktig för många operationssjuksköterskor är det av vikt att det finns tid att 

samtala om organdonationsoperationen i efterhand. 

 

4.2 METODDISKUSSION  

Författaren till denna litteraturstudie valde att göra en litteraturstudie. Att välja en systematisk 

litteraturstudie med en deskriptiv metod ansågs vara den mest lämpliga metoden för att 

besvara studiens syfte. Avsikten med denna metod var att söka, granska och sammanställa 

data utifrån tidigare empiriska studier som sedan kom att utgöra föreliggande studiens resultat 

(Polit & Beck, 2012).  

 

I föreliggande studiens resultat ingår åtta kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel som 

fokuserade på operationssjuksköterskors upplevelser vid organdonationsoperationer med 

hjärndöd donator. Att endast nio artiklar ingår i litteraturstudien kan ses som svaghet och kan 

minska dess tillförlitlighet. En majoritet av fem artiklar är från Australien och övriga är från 

Canada, USA, Spanien och Taiwan. Att majoriteten artiklar kommer från samma land kan 

möjligen kunna ses som en svaghet i denna litteraturstudie. Dock framkommer i samtliga 

artiklarna likartade upplevelser av emotionella känslor för operationssjusköterskor i samband 

med en organdonationsoperation. Detta kan anses styrka studiens trovärdighet.   

Två studier inkluderade i litteraturstudiens resultat har samma författare (Smith, 2015; Smith, 

2017). Denna författare återfinns även i studier där andra författare är med (Smith et al., 2015; 

Smith et al., 2017). Att inkludera flera studier av samma författare kan ses som en svaghet då 

risken finns att dessa forskare inte är objektiva i sitt arbete.  Dock kan detta ses som en styrka 

också då dessa forskare kan anses som experter inom området då de har studerat detta ämne 

under en lång tid.  

 

Författaren till föreliggande litteraturstudie började sökningen i Cinahl där sex artiklar 

hittades, vidare gjordes sökningar i PubMed där tre artiklar hittades. Att endast två databaser 

genomsökts, PubMed och Cinahl, kan eventuellt ha inneburit att vetenskapliga artiklar missats 

men PubMed är en av de största databaser för ämnen inom omvårdnad, hälsa och medicin. 

CINAHL är den största databas som innehåller framförallt omvårdnad (Polit & Beck, 2012). 

För att kunna stärka litteraturstudiens trovärdighet efter att resultatet till studien sammanställts 

gjordes en sökning i Science Direkt för att se om det hade tillkommit nya vetenskapliga 

artiklar inom det området. Inga nya artiklar hittades och detta kan anses som en styrka för 

litteraturstudien och de redan utförda databassökningarna.  

 

Under den preliminära sökningen framgick att vissa MeSH- termer inte fanns som täckte in 

studiens syfte. Därför användes också fritextord vid artikelsökningarna. Fler 



 

21 
 

sökordskombinationer hade kunnat används för att få tillgång till eventuellt fler relevanta 

träffar och därmed artiklar med bra kvalitet. En manuell sökning utifrån de valda artiklarna 

utfördes, men tiden för en mer omfattande sökning än den som gjorts fanns inte att tillgå. 

Detta kan anses som en svaghet för litteraturstudien. Dock är själva tillvägagångssättet av 

artikelsökningen i Cinahl och PubMed utförligt beskrivet i metoddelen vilket leder till att 

sökningen kan upprepas och därmed leder till samma resultat. Detta leder vidare till att 

litteraturstudiens trovärdighet ökar. 

 

Enligt Polit & Beck (2012) bör litteraturstudier vara baserade på aktuell forskning. En 

preliminärsökning gjordes på artiklar publicerade de senaste tio åren vilket resulterade i ett 

mycket litet antal artiklar. För att få ett rikare resultat utökades sökningen från 2000 talet och 

framåt. Studiens resultat bedömdes ändå som relevant trots inkludering av en del äldre studier.  

I inklusionskriterierna ingick att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, detta för att 

minska risken för missförstånd när resultatet analyserades. Det kan ha funnits artiklar på 

andra originalspråk, dock är huvuddelen av all forskning översatt till engelska för publicering 

i internationella tidskrifter.  

 

Enligt Polit & Beck (2012) borde det insamlade materialet ha tolkats och analyserats av minst 

två personer för att öka trovärdigheten i studien. Studiens trovärdighet och validitet kan därför 

ha minskat då analysen genomfördes endast av en författare. Detta kan ha medfört risk för 

feltolkningar i resultat, även om analysen av artiklarna gjordes på ett systematiskt sätt enligt 

Polit & Beck (2012). 

Det är av stor vikt att kvalitetsgranska artiklar som ingår i ett forskningsområde (Willman et 

al., 2011). Artiklarna som inkluderades i resultatet varierade i kvalitet från medel till hög. 

Artiklarna kvalitetsgranskades av endast en författare vilket kan minska studiens trovärdighet. 

Dock kan tillförlitligheten styrkas genom att välanvända och validerade granskningsmallar 

användes. Gällande överförbarhet av studiens resultat till svenska förhållanden är det oklart 

huruvida detta kan göras då många faktorer kring organdonationsoperationer med hjärndöd 

donator skiljer sig åt mellan länder.  

 

4.3 Klinisk betydelse  

Studiens resultat visar att operationssjuksköterskor i vissa fall saknar kunskaper om begreppet 

hjärndöd samt att operationssjuksköterskor upplevde brist på tid för återhämtning efter en 

organdonationsoperation. Båda dessa brister behöver ses över i klinisk verksamhet för att 

optimera arbetsvillkoren för operationssjuksköterskor vid organdonationsoperationer. 

Organisatoriskt behöver planeringen ses över gällande tidsaspekter för att möjliggöra 

återhämtning men även behovet av utbildning behöver tillgodoses. Utbildning om 

organdonation med hjärndöd donator behöver ingå i introduktionsprogrammet för 

nyutexaminerade operationssjuksköterskor samt finnas fortlöpande för övriga 

operationssjuksköterskor. Båda åtgärderna skulle ge bättre förutsättningar för 

operationssjuksköterskor att vara professionella i sin roll inför de etiskt svåra 

organdonationsoperationerna de ställs inför.  
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4.4 Förslag för fortsatt forskning  

Då det är oklart hur operationssjuksköterskor i Sverige upplever organdonationsoperation 

med hjärndöd donator skulle intervjustudier kring ämnet behöva göras i Sverige. För att se 

fenomenet ur olika perspektiv skulle även intervjuer med operationssjuksköterskor kring 

upplevelser av organdonationsoperationer med icke hjärndöd donator vara av intresse.  

 

5. KONKLUSION  

I denna systematiska litteraturstudie identifierades att operationssjuksköterskor upplevde en 

organdonationsoperation som en stressig och utmanande arbetsuppgift. För klara av 

organdonationsoperationer utvecklade operationssjuksköterskor olika copingstrategier. 

Genom att agera professionellt och fokusera på själva operationsförfarandet kunde 

operationssjuksköterskor lägga sina egna känslor åt sidan och genomföra 

organdonationsoperationen. Trots att en organdonationsoperation kunde upplevas obehaglig 

och förknippades med döden satte de sina egna känslor åt sidan och samarbetade med de 

övriga i operationsteamet trots vissa utmaningar. De arbetade med respekt och empati, och 

behandlade den hjärndöde donatorn som en patient. 
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314organdonation

soperationer. 
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operationssjuksköterskorna 
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organdonationsoperationer. De 
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organdonationsoperationer men 
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Nursing 

Att beskriva 

perioperativa 
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theory metod 

med intervjuer. 

35 

operationssjukskö

terskor deltog i 
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från 27-64 år och 

en 

yrkeserfarenhet 

från tre till 39 år. 

Resultatet visade att majoriteten 

av deltagarna rapporterade 

begränsade eller obefintliga 
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organdonationsoperation. Resultat 

visade att 

operationssjuksköterskor uttryckte 

oro för att de behövde mer tid att 

återhämta sig efter ett sådant 

ingrepp innan de tilldelades för att 

Etiskt godkännande 

gavs via etisk 
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universitet. 

Deltagarna fick ett 

informationsblad som 

beskrev forskningens 
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Hög 



 

 
 

perioperativa 

sjuksköterskans 

övergripande 

välbefinnande i 

samband med en 

organdonationsoper

ation.   
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deltagare 
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Formellt skriftligt 
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hälsovårdsetikutskott
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forsknings- och 
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avdelningen. 

Medel  

 

1. 4. Smith, Z., Leslie, G., & 

Wynaden, D. (2015). 
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 International Journal 

Of Nursing Studies  
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perioperativa 

sjuksköterskor 

erfarenheter när de 

deltar i multiorgan 

donationsoperation

er.    

Grounded 

theory metod 

 

Deltagare: 35 

perioperativa 

sjuksköterskor 

(33 kvinnor och 2 

män) med ålder 

mellan 27 och 64 

där majoriteten 

var mellan 27 och 

50 år gamla.   

Resultatet visade att de 

perioperativa sjuksköterskor valde 

att gömma sig bakom en mask, 

blev överväldigade vid en 

organdonationsoperation. Vissa 

perioperativa sjuksköterskor 

kände sig oförberedda inför en 

organdonationsoperation.  

Etiskt godkännande 

gavs av Etiska 

kommittén på 

respektive University. 

Deltagarna hade 

informerats om 

konfidentialitet och 

anonymitet.    

Hög  

2. 5. Regehr, C., Kjerulf, M., 

Popova, S., & Baker, A. 

(2004). Canada.  

 

 Journal Of Clinical 

Nursing 

Att undersöka 

operationssjuksköte

rskors attityder 

gentemot organ 

donation och deras 

erfarenheter ifrån 

Kvalitativa  

semistrukturerade  

djupintervjuer.  

14 kvinnliga 

operationssjukskö

terskor på ett stort 

traumacenter 

deltog. 

Operationssjuksk

Resultatet visade att en 

organdonationsoperation var 

mycket stressig och väckte många 

känslor hos 

operationssjuksköterskor. Bland 

de faktorer som påverkade 

Etiskt godkännande 

gavs via etisk 

kommitté på 

sjukhuset för 

genomförandet. 

Medel  



 

 
 

donationsoperation

er för att hitta vilka 

faktorer som bidrar 

till deras attityder.  

öterskornas 

yrkeserfarenhet 

låg mellan 2-20 år 

och deras 

erfarenheter ifrån 

donationsoperatio

ner var mellan 2-

20 år.   

operationssjuksköterskorna kunde 

nämnas organisatoriska faktorer 

samt kirurgteamet. 

Operationssjuksköterskorna 

upplevde oro över patientens 

värdighet och dennes närståendes 

vid exponeringen för död och 

trauma.   

3. 6. Perrin, K., Jones, B., & 

Winkelman, C. (2013). 

Australien.  

 

Death Studies 

Att beskriva 

perioperativa 

sjuksköterskor 

upplevelser som 

arbetar med 

organdonationsoper

ation.  

Kvalitativa 

semistrukturera

de intervjuer.  

 

Sju perioperativa 

sjuksköterskor (6 

kvinnor och 1 

man), ålder 

mellan 34-58 år 

med minst två års 

erfarenhet av 

organdonationsop

eration. 

Resultatet visade att perioperativa 

sjuksköterskor visade förmågan 

att arbeta i närvaro av förlust och 

kunde behålla medkänslan för 

donatorn. De stötte varandra i 

instrumentering och gav varandra 

emotionellt stöd. De önskade att 

deras arbete värderas av alla 

inblandade i 

organdonationsoperationer.  

Etiskt godkännande 

gavs via 

universitetets Human 

Research Ethics 

Committee fick 

deltagarna ett 

informationsbrev om 

studien och gav 

skriftligt samtycke till 

intervjuerna. 

Hög 

7. Smith, Z. (2015)  

Australien. 

 

Progress in 

Transplantation 

Att beskriva de 

problem till följd 

av bristande 

utbildning och 

tidigare exponering 

av 

organdonationsoper

ationer.som 

hindrade erfarna 

perioperativa 

sjuksköterskor att 

delta vid 

ingreppen.  

Grounded 

theory metod. 

35 perioperativa 

sjuksköterskor 

(33 kvinnor och 2 

män) rekryterades 

till studien från 2 

australiska stater: 

New South Wales 

(n = 12) och 

västra Australien 

(n = 23). 
Deltagarna i 

studien var 

övervägande 

erfarna 

perioperativa 

sjuksköterskor 

med 

yrkeserfarenhet 

från 3 till 39 år. 

Deltagarnas 

åldrar varierade 

Resultatet visade att de 

perioperativa sjuksköterskornas 

deltagande vid 

organdonationsoperationer 

påverkades på olika sätt. Känslor 

av att gömma sig under en mask 

och att stäva efter att finna en 

mening med livet till följd av 

deltagande 

organdonationsoperation med 

hjärndöd donator.  

Etiskt godkännande 

gavs via Curtin 

Universitys Human 

Research Ethics 

Committee, HR och 

Hälsovårdsgrupperna 

inom Royal Perth 

Hospital och Sir 

Charles Gairdner 

Hospital i västra 

Australien: 

Medel  



 

 
 

mellan 27 och 64 

år, med flest 

deltagare 40-50 

år. 

8.  Wang, Y., & Lin, C. 

(2009).  

Taiwan  

 

Journal of Nursing 

Research (Taiwan 

Nurses Association 

Att förstå 

erfarenheter, 

känslor och 

copingstrategier 

hos 

operationssjuksköte

rskor under 

donationsprocessen 

Kvalitativa 

semistrukturera

de intervjuer. 

Sex 

operationssjukskö

terskor från ett 

donationssjukhus 

från Taiwan. 

Resultatet visade att 

operationssjuksköterskor hade 

känslor av slakt, ovisshet om död 

och död som en nystart. Resultatet 

beskriver också 

operationssjuksköterskors 

copingstrategier. 

Etiskt godkännande 

gavs via etisk 

kommitté innan 

studien påbörjade.  

Medel  

4. 9. Carter- Gentry, D., & 

McCurren, C. (2004). 

USA.  

 

AORN Journal 

Att utifrån den 

perioperativa 

sjuksköterskans 

perspektiv utforska 

de utmaningar som 

uppstår i samband 

med 

organdonationsproc

essen. Syftet var att 

förstå den 

personliga 

påverkan och de 

upplevda behov 

som uppstår. 

Kvalitativa 

semistruktu 

rerade intervjuer 

med 

fenomenologisk 

ansats. 

Åtta kvinnliga 

operationssjukskö

terskor på ett 

universitetssjukhu

s i sydöstra USA, 

med en 

yrkeserfarenhet 

som varierade 

från två till 22 år.   

 

Resultatet visade att 

operationssjuksköterskor 

upplevde känslor som 

nedstämdhet, ilska, sorg, tomhet 

och hjälplöshet. Dessa 

operationssjuksköterskor använde 

olika copingstrategier för att 

avklara att delta i 

organdonationsprocessen. De 

utryckte att det som var positiv i 

organdonationsprocessen var 

patientens samtycke till 

organdonation.   

Etiskt godkännande 

gavs via etisk 

kommitté innan 

studiens början. 

Informerat samtycke 

ifrån informanterna, 

utifrån bland annat 

information om 

konfidentialitet och 

anonymitet. 

Hög 

 


