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SAMMANFATTNING: 
Bakgrund: I Sverige råder det brist på organ. Fler möjliga donatorer inom 
intensivvården kan fångas upp om sjuksköterskor har mer kunskap, rutiner 
och bättre arbetsfördelning. Det är en utmaning för sjuksköterskor att närma 
sig den sörjande familjen och fråga om samtycke. Detta kräver kunskap i 
kommunikation vid mellanmänskliga möten.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av och attityder till 
organdonation. 
Metod: En systematisk litteraturstudie där 14 artiklar inkluderades varav 7 
kvalitativa och 7 kvantitativa. Artiklarna har granskats utifrån Willman, Stoltz 
och Bahtsevanis mall. Databaserna Cinahl och PubMed har använts för 
artikelsökning. Artiklarna är etiskt godkända. 
Resultat: Resultatet har analyserats enligt Lundman & Graneheim. Fem 
kategorier framkom; attityd, känslor till donatorn och familjen, kunskap och 
erfarenhet, dödsbegreppet samt copingstrategier. Resultatet visar att 
organdonationsprocessen är en utmaning för involverade sjuksköterskor. Både 
positiva och negativa attityder samt upplevelser har beskrivits. 
Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskor har god kommunikationsförmåga 
och god kunskap för att kunna utveckla en trygg omvårdnadssituation. 
Positiva och negativa attityder spelar roll i hur sjuksköterskor vågar närma sig 
familjer om samtycke till donation. Ju mer kunskap och erfarenhet 
sjuksköterskan har ju lättare är det att delta i donationsprocessen. 
Nyckelord: Organdonation, attityd, upplevelse, kommunikation. 
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INLEDNING 

Att det råder brist på organ i Sverige har påpekats inte minst i media. Under våren 2010 

skedde en organdonation på det sjukhus där båda uppsatsförfattarna arbetar. Efter denna 

händelse fanns funderingar kring hur sjuksköterskor hanterar sådana omvårdnadssituationer.  

 

Dödsbegreppet förändrades 1988 från hjärtdöd till hjärndöd (SFS 1987:269). Denna 

lagändring innebär att möjligheten att transplantera organ fått andra förutsättningar. En 

hjärndöd patient kan med hjälp av respirator fortsätta vårdas så att organ kan tillvaratas och 

bli till nytta för någon annan människa. Är inte den avlidnes vilja känd anses hon/han vara 

positiv till organdonation såvida inte anhöriga motsätter sig detta (SOSFS 1997:4). 

Henriksson (2010) anser att donation inte är främst ett medicinskt ställningstagande utan det 

handlar om att ta reda på vad den avlidnes förhållningssätt till livet och inställning till 

donation var. I ett pressmeddelande från Donationsrådet (2010) framkom det att det råder stor 

brist på organ och den 1 april 2010 väntade 739 personer på ett eller flera nya organ. Första 

halvåret samma år transplanterades 215 organ från 52 avlidna donatorer. I Europa är Sverige 

det land som har högst donationsvilja, 8 av 10 svenskar är positiva till organ- och 

vävnadsdonation. Ändå minskar donationer från avlidna. Jämfört år 2008 med år 2009 

minskade antalet avlidna som donerade sina organ med 16 %, från 152 till 128 stycken. Det 

var även färre möjliga donatorer under 2009 som hade tagit aktivt ställning för organdonation. 

Det ledde till en ökning med 7 % av fallen där familjen lade in sitt veto mot organdonation. 

En organdonator skulle kunna rädda livet på sju personer om alla organ som går att donera 

togs tillvara (Bakkan et al., 2001).  

 

De årliga sammanställningarna som genomförs av Socialstyrelsen och Donationsrådet visar 

att det finns fler möjliga donatorer inom intensivvården och intensivvårdspersonalen har stor 

betydelse i att fånga upp dessa. Genom mer kunskap, rutiner och bättre arbetsfördelning tror 

Donationsrådet att antalet donatorer kan öka i Sverige. Cirka 1.5 miljoner har anmält sin vilja 

till donationsregistret men varannan svensk har inte tagit ställning eller förmedlat detta till 

sina närstående. Därför är det en stor utmaning för intensivvårdspersonalen att på rätt sätt 

bemöta och lyfta frågan om donation med anhöriga till potentiella organdonatorer 

(Donationsrådet, 2010). 
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BAKGRUND 

Organdonationsprocessen 

När en medvetslös patient med misstänkt svår hjärnskada kommer till sjukhuset påbörjas 

behandling där vitala funktioner säkerställs genom t.ex. intubation och respiratorbehandling. 

Blodprover och röntgenundersökningar genomförs. Fortsatt optimal vård ges i väntan på 

diagnos och prognostisk bedömning. Utifrån dessa beslut leder så småningom tankar på 

donation. Möjliga organdonatorer är patienter med svår intrakraniell skada och pågående 

respiratorbehandling där man misstänker att förloppet leder till en total hjärninfarkt inom 1-2 

dygn. Att anhöriga är välinformerade om handläggningen av patienten är viktigt. När en 

möjlig donator har identifierats och innan dödsfallet har fastställts och anhöriga samtyckt till 

donation, bör den behandlande läkaren kontakta transplantationskoordinatorn. Då kan samtal 

föras om patienten är medicinskt lämpad som donator. Vid frågor finns alltid koordinatorn till 

förfogande om sjuksköterskor är osäkra i vården av potentiell donator och dennes familj 

(Flodén, Lovén & Henriksson, 2010).En möjlig donator är alla som avlider i total hjärninfarkt 

med pågående och bibehållen cirkulation. Det finns inga absoluta åldersgränser men absolut 

kontraindikation är om patienten är HIV-smittad (SOSFS 2009:30). 

 

Hjärnan är beroende av ständig tillförsel av syrgas och glukos i riklig mängd. En 

medvetandesänkt patient får lätt nedsatt andning och det innebär brist på syrgas och koldioxid 

ansamlas. För att kompensera detta vidgar sig blodkärlen och blodvolymen ökar inne i 

skallen. Syrgasbrist skadar de små blodkärlen, vätska läcker ut från blodkärlen och ger ödem 

(svullnad) i hjärnvävnaden. Eftersom skallen är ett oeftergivligt slutet hålrum innebär 

hjärnvävnadsödem att det intrakraniella trycket (ICP) ökar. Kroppen kompenserar det med 

minskning av ryggmärgsvätska och blodvolym men till slut stiger ICP och får som följd att 

hjärngenomblödningen minskar och hjärnstammen skadas när den pressas ned genom skallens 

enda ”reservutgång”, stora nackhålet. När ICP blir lika högt som det arteriella blodtrycket 

upphör blodcirkulationen och en inklämning sker av hjärnstammen. I hjärnstammen finns 

livsviktiga funktioner såsom reglering av andning, blodtryck och hjärtrytm. Om inklämningen 

består i mer än 10 minuter uppstår en total hjärninfarkt och patienten avlider (Bäckman & 

Fehrman-Ekholm, 2002; Renck, 1998; Selin-Törnqvist, 1998). Uppstår en inklämning och 

total hjärninfarkt utvecklas, kan det påvisas på två olika sätt. En klinisk neurologisk 

undersökning med minst två timmars mellanrum genomförs eller en aortakraniell angiografi 

med kontrast görs med 30 minuters mellanrum. Om patienten konstateras död skall 
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intensivvårdsavdelningens (IVA) personal efterforska vilken inställning till donation av organ 

och vävnader som den avlidne hade. Information från anhöriga, donationskort eller 

donationsregister inhämtas. Transplantationskoordinatorn tar fram uppgifter via 

donationsregistret. Det är alltid den avlidnes vilja som gäller. Om inte den avlidnes 

uppfattning är känd tar familjen beslut om donation av organ och vävnader. Under planering 

för donation ska donatorn vårdas optimalt för att säkra blod- och syrgastillförsel till de organ 

som skall omhändertas. Hur lång tid detta pågår kan variera beroende på koordinering till de 

efterföljande transplantationsoperationerna. Efter donationsoperation finns det möjlighet för 

familjen att se sin närstående igen. Några veckor efter donationen kallas anhöriga till ett 

samtal med inblandad personal, där de kan ställa tidigare obesvarade frågor men också få 

information om transplantationsresultat. Kön, ålder och transplantationsresultat på de 

personer som fått de donerade organen lämnas till de anhöriga (Flodén et al., 2010). 

 

 

Familjen 

De flesta människor lever i relation med en eller flera människor som betyder mycket för 

dem. Traditionellt är familjen en grupp individer som är förbundna med varandra genom 

blodsband eller äktenskap (Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2003). En annan definition av 

familjen är att de personer som den enskilde individen beskriver som sina närstående är 

familjen. I detta perspektiv blir familjen de personer som individen har en känslomässigt och 

socialt nära relation till. Familjesystemet kan ses som en mobil. När det är harmoni bland 

medlemmarna hänger var och en lugnt dinglande i ett förutbestämt avstånd till varandra. När 

någon blir allvarligt sjuk uppstår obalans i mobilen och de förutbestämda avstånden 

förändras. Somliga delar kan rotera eller röra sig snabbare än andra. Det kan betyda att någon 

i familjen reagerar starkare än andra på den uppstådda förändringen (Wright & Leahey, 2000). 

Familjefokuserad omvårdnad är en teori som är mycket användbar i mötet med familjer som 

är drabbade av ohälsa. Författarna Wright,Watson& Bell grundar i teoretiskt avseende sin 

verksamhet på systemteori, kommunikationsteori, narrativ teori samt cybernetik. Genom 

forskning vid The Family Nursing Unit vid University of Calgary i Kanada har de utvecklat 

en speciell metod för att studera och behandla familjer som upplever ohälsa eller sjukdom 

(Wright, Watson & Bell, 2002). När familjen får kännedom om att de har en allvarligt sjuk 

anhörig inlagd på IVA uppstår stress och oro hos dem. Familjens behov är att få vara rumsligt 

nära sin anhörig så länge behovet finns. Den tid de inte får vara hos sin anhörige är en lång 

väntan på tillräcklig information och väntan skapar oro. En patient som är inlagd på IVA 
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kräver mycket personal och teknisk medicinsk utrustning och vården riktas i första hand till 

den fysiska omvårdnaden. Dagens omvårdnad bör vara helhetsinriktad och innebär att 

involvera familjen i vården. Familjen kan t.ex. emotionellt stödja patienten som de känner så 

mycket bättre än sjuksköterskan. Att få vara involverad i vården skapar tillfredsställelse (Burr, 

2001). 

 

 

Kommunikation 

För att god kommunikation skall uppstå är det av stor betydelse om sjuksköterskan har satt sig 

in i patienten och dennes familj, behandlingssituation och sjukdomshistoria. Det finns en 

uppenbar risk för fel och brister om det uppstår bristfällig eller dålig kommunikation (Eide & 

Eide, 2009). Kommunikation är inte bara samtal, vi kommunicerar även genom kroppsspråk. 

Verbal och icke-verbal kommunikation. Ansiktsuttryck, röstläge, tonfall, ögonkontakt och 

rörelse med armar är några exempel på hur vi kommunicerar (Eide & Eide, 2009; Travelbee, 

1971). I så gott som alla förhållanden till patienter och familjer är det viktigt att skapa en god 

relation och skapa förtroende. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, (HSL, 1982:763) § 2d, ska 

hälso- och sjukvård utföras med respekt för den som avlidit. Familjen ska visas omtanke och 

hänsyn. Sjuksköterskan ska även se till att familjen har förstått information som givits för att 

kunna fatta ett välgrundat beslut om de vill donera eller inte donera den avlidnes organ 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor och läkare som ska ta upp donationsfrågan känner att 

de lägger sten på bördan för familjen när de är mitt uppe i en sorgeprocess. Det är vanligt att 

friska människor som har drabbats av olycka blir aktuella som donatorer. Familjen tvingas 

fatta beslut om att donera organ, ett svårt beslut att fatta och det är dessutom tidsbegränsat 

eftersom beslutet måste ske inom en viss tid för att organtransplantation skall kunna ske 

(Sanner, 2002 ). Det är viktigt att hela upplevelsen kring donationssamtalet är positivt. I första 

hand respektera och stödja de närstående i deras förlust och i andra hand kommer frågan om 

organdonation. De närstående som väljer att avstå från att donera organ får inte mötas med 

känslan av att de är själviska eller slösaktiga (Roman, 2007). Även om det är svårt att samtala 

om samtycke till donation och personalen känner att de lägger sten på bördan är det värre att 

undvika frågan, för då nekas de närstående rätten att göra ett informerat val om organdonation 

(Beaulieu, 1999). Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap, en ömsesidig 

process, där målet är att hjälpa patient och anhöriga att finna mening i sin situation. För att 

kunna förstå vad omvårdnad är, är det viktigt att bli medveten om vad som sker mellan 
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sjuksköterskan och patienten. Omvårdnadens mellanmänskliga möten beror på hur 

interaktionen mellan båda parter upplevs och vilka konsekvenser det får (Travelbee, 1971). 

 

 

Lidande/Välbefinnande 

Lidande och välbefinnande är naturligt förekommande i människors liv. Målet för vårdare är 

att lindra/förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande. Livslidande 

inkluderar ett hälsoperspektiv och är förknippat med levandet eller livssituationen. En del 

människor upplever livslidande i sin livssituation för att de känner sig otillräckliga i sitt 

dagliga liv. Sjukdomslidandet åsamkas på grund av sjukdom eller annan ohälsa. Detta kan 

visa sig genom symtom som till exempel smärta, illamående, trötthet eller yrsel. Det kan även 

visa sig som ensamhet, hopplöshet, skuld, skam eller osäkerhet. Vårdlidande kan åsamkas av 

vårdare eller brist på vårdande och kan ses som ett onödigt lidande som absolut bör 

elimineras. Vårdlidande uppstår många gånger på grund av okunskap, omedvetet handlande 

eller avsaknad av reflektion (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003).  

Tro, hopp och kärlek är ontologiska begrepp som beskriver de fundamentala dimensionerna i 

förhållande till Gud. Kärleken är en gåva som ger upphov till tro och hopp och dessa tre utgör 

grunden för vårdandet (Eriksson, 1987). Caritasmotivet är centralt i filosofin och beskriver att 

det är ett uttryck för omtanke och mellanmänsklig kärlek (Erikson, 1993).  

Det som ytterst motiverar sjuksköterskor till att vårda är ett grundmotiv som har sina rötter i 

kärleken till andra människor och att vilja dem väl. Om människor inte blev berörda av någon 

annans lidande skulle inte vårdandet finnas (Wiklund, 2003).  

 

Sjuksköterskor möter ofta  mänskligt lidande. På sitt eget personliga sätt tolkar sjuksköterskor 

sådana situationer för att finna mening. Många engagerar sig personligt i sitt arbete och har 

ofta starka upplevelser att brottas med, men det kan även vara berikande. En av de svåraste 

uppgifterna en sjuksköterska har är att möta och vårda lidande och döende patienter samt 

dennes familj (Harris Kalfoss, 2001). I samband med organdonation har familjer beskrivit att 

de kunde känna välbefinnande i en svår situation. De donerade organen uppfattades som att 

ge liv till en annan människa och på det viset kunde familjen känna välbefinnande fast de 

egentligen var mitt uppe i ett lidande (Manuel, Sohlberg, MacDonald, 2010).  
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Attityd/Föreställning  

Hur människor ser på världen beror på vilka föreställningar hon/han har om den. Vi påverkas 

ständigt av andra människor vi lever tillsammans med. Föreställningar kan skiljas åt men 

berör ändå någon annan (Wright et al., 2002). Attityder är en persons medvetna eller 

omedvetna inställning till något. Ofta står attityder i samband med människans fostran och 

erfarenheter. Attityder kan vara fördomar som övertagits från någon annan 

(Nationalencyklopedin, 2011;Wikipedia, 2011).  

 

De större världsreligionerna är positiva till organdonation. Buddism, hinduism, islam, 

judendom, protestantism, katolicism, grekisk ortodoxa samt Jehovas vittnen beskrivs som 

positiva men med olika innebörd. Jehovas vittne har ett förbehåll att organen måste tömmas 

på blod innan transplantationen. Shinto är en japansk religion som beskrivs som negativ till 

organdonation. Den döda kroppen anses som oren och farlig och det ses som ett allvarligt 

brott att göra skada på kroppen (Donationsrådet, 2011). När en familj drabbas av sjukdom 

eller död ställs deras föreställningar på sin spets. Familjemedlemmar bör ges möjlighet att 

uttrycka sina föreställningar kring svåra omvårdnadssituationer. Första steget mot att lindra är 

att erkänna att lidandet existerar. Genom att låta familjemedlemmar berätta om sina 

upplevelser tolkar de sitt eget lidande och på så vis hjälper det dem att bättre förstå sin 

situation som de befinner sig i (Wright et al., 2002). Människor upplever världen genom sina 

tolkningar. Inom klinisk omvårdnad konfronteras sjuksköterskor ständigt med patienter och 

anhöriga som ger upphov till föreställningar, tankar och känslor som kan vara smärtsamma. 

Det är viktigt att sjuksköterskor lär känna sina egna känslor och reaktioner för att kunna 

bemästra svåra omvårdnadssituationer. Att hjälpa andra och önskan om att ta hand om i 

kombination med att känna stark och djup empati är förmodligen sjuksköterskors viktigaste 

drivkraft (Harris Kalfoss, 2001; Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2006). 

 

 

Tidigare forskning 

 Forskning har visat att det de närstående tycker är mycket viktigt i en donationsprocess är att 

få relevant information. Det viktigaste var inte vad som sades utan hur vårdpersonalen sa det 

(Beaulieu 1999; Flick, 2002; Jacoby, Radeck Breitkopf & Pease, 2005). Tidpunkten när 

frågan om samtycke till donation lyfts med anhöriga har betydelse för utfallet. När 

information om hjärndöd och samtycke till donation frikopplades, dvs. togs upp i två separata 

samtal ökade samtycket till donation (Beaulieu 1999; Flick, 2002). Närstående beskrev att de 
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kände mer trygghet i relationen med sjuksköterskor än med läkare. En önskan var också att ha 

kontinuitet bland den personal som samtalade med de närstående och som vårdade den 

tilltänkta donatorn. De närstående ansåg vidare att det var betydelsefullt att tilltänkt donator 

vårdades med respekt och värdighet. Studierna visar även på svårighet för närstående att 

förstå begreppet hjärndöd (Haddow, 2004; Jacoby et a., 2005; Kjerulf, Regehr, Popova, Baker 

& Phelan, 2005: Manuel et al.,2010). 

 

En sammanställning av tidigare studier visade att unga och medelålders personer (19-59 år) 

med högre utbildning var mer positiva till organdonation än vad äldre (över 60 år) och yngre 

ungdomar (<18 år) samt människor med lägre utbildning var. Att respektera den döda 

kroppen och skydd av den enskildes värde var betydelsefullt. Det fanns en viss oro för hur 

diagnosen hjärndöd ställdes av hälso- och sjukvården. Det främsta motivet att donera organ 

var altruism (människokärlek) och solidaritet (gemensamt ansvar)(Sanner, 2006).  

 

Sjuksköterskor som deltagit i utbildningen European Donor Hospital Education Programme 

(EDHEP), som handlar om kommunikation med sörjande anhöriga och att göra 

donationsbegäran, upplevde att deras förmåga förbättrats med att besluta när 

donationsbegäran ska genomföras. Likaså hade de fått mer kunskap om sorgeprocessen och 

upplevde det inte lika svårt att närma sig och bemöta sörjande människor. En annan effekt var 

att utbildningen ökade samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor och gav dem förmåga till 

att må bättre efter kontakt med anhöriga (Muthny, Wiedebusch, Blok & Dalen, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor ställs inför många svårigheter i en donationsprocess där det krävs en logistik 

utöver det vanliga. Att vårda en patient som konstaterats hjärndöd är en påfrestning i sig, att 

dessutom bli involverad i familjer som måste ta ställning till organdonation kräver kunskap 

om mellanmänskliga möten. Tidigare forskning beskriver att det är viktigt för familjen att den 

potentiella donatorn vårdas med respekt och värdighet. Att familjen känner trygghet i relation 

med sjuksköterskor och att information ges kontinuerligt av någon som de känner förtroende 

för. En av sjuksköterskans främsta uppgift är att lindra lidande för familjen och skapa 

välbefinnande. Hur och vad sjuksköterskor säger i mötet med sörjande familjer kan ha en stor 

betydelse hur de upplever lidande/välbefinnande. När sjuksköterskor får kunskap om 

organdonationsprocessen upplever de det lättare att närma sig familjen. Vår föreställning är 

att sjuksköterskans inställning till organdonation kan ha betydelse i mötet med närstående och 

hur beslut blir till organdonation.  

 

 

SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av och attityder till organdonation. 

 

 

METOD  

Studien vargjord i form av en systematisk litteraturstudie. En kvalitativ ansats med en 

induktiv analysprincip utgjorde studiens design.  

 

En litteraturstudie innebär att granska tidigare forskning inom ett valt ämnesområde för att 

sedan sammanställa och få en uppfattning om kunskapsläget (Friberg, 2006). Forskaren 

fokuserar på att tolka, skapa mening och förståelse hos människors subjektiva upplevelser 

(Forsberg & Wengström, 2008). Hermeneutiken menar att förståelse aldrig kan utvecklas utan 

förförståelse. Den ska uppfattas som något positivt. Förförståelsen kan också vara ett hinder 

för öppenheten för det fenomen som ska studeras (Dahlberg, 1997). Vi har försökt att beakta 

denna filosofi för att förhålla oss öppna inför det innehåll som visar sig i resultatet. 
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Inklusionskriterier: Artiklar skrivna på engelska eller svenska och publicerade från 2000 – 

2010. Patienten/organdonatorn ska vara konstaterad hjärndöd. Artiklar som berör 

sjuksköterskors upplevelse av och attityd till organdonation.  

 

Exklusionskriterier: Artiklar äldre än 1999 samt artiklar som handlar om transplantation 

från ”levande” donatorer. Då menar vi t.ex. att ge bort en njure till en nära anhörig. 

Artiklar som berörde donation på barn, dvs. <18 år och/eller familjers attityd till 

organdonation.  

 

 

Sökningsförfarande 

Cinahl och PubMed är två användbara databaser för att söka omvårdnadsforskning (Forsberg 

& Wengström, 2008). Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo. Databaserna söktes via universitetsbibliotekets hemsida.  

För att sökningen skulle bli effektiv kontaktades en bibliotekarie vid universitetsbiblioteket 

som hjälpte oss hitta rätt i de olika databaserna. För att finna relevanta sökord användes 

sökmotorernas hjälpordlista. I Cinahl föreslogs t. ex ordet organprocurement istället för organ 

donation.  Sökord som användes var organprocurement, organdonation, nurse, professional-

family relations, attitudes samt attitudes of healthpersonnel.  

 

För att begränsa sökningarna valdes artiklar publicerade mellan 2000-2010 samt ”peer-

reviewed”. Sökningar genomfördes 2010-10-15. De artiklar som överensstämde med syftet 

var 14 till antal. En sista sökning gjordes 2011-01-18 för att kontrollera om det fanns 

ytterligare artiklar publicerade, detta för att vara säkra på att vi hittat det senaste inom vårt 

valda problemområde. Ytterligare tre artiklar hittades som ansågs svara mot syftet. Flertalet 

artiklar återfanns i både Cinahl och Pubmed. De artiklar som gav träffar i flera av databaserna 

är markerade i artikelmatrisen (bilaga 1) med *. Sökningsprocessen presenteras i bilaga 2. För 

att kontrollera att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter kontrollerades dessa 

mot Ulrich´s Periodicals Directory. 

 

 

Urval 

Urvalsprocessen skedde i olika steg enligt Forsberg och Wengström (2008). Först 

identifierades sökord. Därefter bestämdes inklusions- och exklusionskriterierna. Vidare 
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gjordes sökningar i databaser. Titlar lästes för att hitta relevanta artiklar. Utifrån de titlar som 

ansågs intressanta lästes abstract och därefter gjordes ett första urval av artiklar. Artiklarna 

lästes därefter i sin helhet av båda författarna. De artiklar som ansågs intressanta och 

motsvarade vårt syfte var 17 stycken och valdes ut för vidare kvalitetsgranskning som gjordes 

tillsammans. I några artiklar ingick flera yrkeskategorier. I en artikel där sjuksköterskornas 

upplevelse och attityd inte framgick tydligt, kände vi oss tvingade att exkludera denna (Kim, 

Elliott & Hyde, 2004). I en annan artikel var respondenterna donationskoordinatorer. I 

Sverige har dessa sjuksköterskeutbildning, därför antog vi att samma krav gäller i USA och 

valde att inkludera den studien. Där det framgår tydligt vilken specialisttillhörighet 

sjuksköterskorna hade benämns det i resultatet.  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning innebär att den vetenskapliga kvalitén bedöms utifrån en mall. Vi valde 

att använda Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2006) granskningsmallar (bilaga 3). 

 

De 16 artiklar som valdes ut värderades, analyserades och sammanställdes. Detta gjordes av 

oss först var och en för sig, därefter tillsammans för att se vilka som skulle ingå i 

litteraturstudien. Författarna valde att modifiera den kvantitativa granskningsmallen. Eftersom 

artiklarnas respondenter var sjukvårdspersonal var frågan om ”blindning av patient” ej 

relevant. Därför uteslöts den frågan. Den kvalitativa granskningsmallen användes oförändrad. 

Frågor som besvarades med ja svar fick 1 poäng, nej och vet ej svar fick 0 poäng. 

Kvantitativa artiklar kunde få högst 15 poäng där 1-6 poäng bedömdes som låg, 7-10 poäng 

bedömdes som medel och 11-15 poäng bedömdes som hög kvalite. Kvalitativa artiklar kunde 

få högst 14 poäng där 1-5 poäng bedömdes som låg, 6-10 poäng bedömdes som medel och 

11-14 poäng bedömdes som hög kvalite. Resultatet av kvalitetsgranskningen av artiklar 

redovisas i artikelmatrisen, bilaga 1. En artikel med låg poäng exkluderades (Bailey, 2008). 

Slutligen återstod 15 artiklar från år 2000-2010. 

 

En litteraturstudie ska bygga på aktuell forskning där forskningsresultatet bör vara inom de 

senaste 5 åren (Forsberg & Wengström, 2008). En artikel var från år 2002 och därefter var 

artiklarna från år 2004 och framåt. Artikeln exkluderades från 2002 för att få fram det senaste 

forskningsresultat inom vårt område (Ingran, Buckner & Rayburn, 2002). 
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Dataanalys 

Vid kvalitativ innehållsanalys delas textmaterialet upp i meningsenheter som ger svar till 

syftet. Därefter kondenseras meningsenheterna med liknande innehåll till grupper som ger en 

ny helhet (Lundman & Graneheim, 2008).Som första steg lästes studierna flera gånger för att 

hitta meningsenheter som svarade mot syftet. Därefter kondenserades och kodades 

textmaterialet för att sedan sorteras utifrån vilken datainsamlingsmetod och design samt 

analysmetod som använts i studierna. Analysen gjordes först av oss var och en för sig, 

därefter jämfördes resultatet där vi gemensamt enades om vilka kategorier som skulle 

presenteras i resultatet. Textmaterialet i de kvalitativa artiklarna analyserades genom att först 

försöka få en helhetsbild och sedan gå till delarna. En ny helhet växte fram utifrån de 

analyserade delarna. De kvantitativa artiklarna har sammanställts och jämförts på liknande 

sätt utifrån syftet. I tabell 1 nedan presenteras ett exempel på hur vi gått tillväga i den 

kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Tabell 1, exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

En svarande sa att 

hon använde olika 

sätt att resonera för 

att hjälpa sig själv att 

härda ut . 

Olika sätt att hantera 

svåra situationer, 

hjälpa sig själv härda 

ut 

Hantera situationen Självhjälp Copingstrategier 

Personer som har 

svårt att förstå 

begreppet hjärndöd 

har en mer negativ 

inställning än de 

som förstår 

konceptet 

Svårt att förstå 

begreppet hjärndöd 

Negativ inställning Att förstå begreppet 

hjärndöd 

Dödsbegreppet 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan systematiska litteraturstudier påbörjas bör etiska överväganden göras beträffande urval 

samt presentation av resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har sökt efter både kvalitativ 

och kvantitativ forskning inom vårt område. Målet var att det skulle finnas ett etiskt 

resonemang i artiklarna som var synligt. Tidsskrifter som artiklarna var publicerade i gav 
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dessutom garanti för att artiklarna var granskade av sakkunniga. Samtliga artiklar presenteras 

och redovisas oavsett om de skulle stämma överens med personliga åsikter eller inte hos oss 

som författare.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras under fem underrubriker; attityd, känslor för donator och familj, 

kunskap och erfarenhet, dödsbegreppet samt copingstrategier. Underrubrikerna är de 

kategorier som framkom vid dataanalysen. 

 

 

Attityd 

I flera länder visade det sig att 78-90% av sjuksköterskorna var positiva till organdonation; 

Cuba 92 %, Costa Rica 85 %, Mexico 80% (Rios et al., 2010). Danmark 81% (Bøgh & 

Madsen, 2005) och Israel 78% (Cohen, Ben Ami, Ashkenazi & Singer, 2008). Däremot var 

drygt hälften, 58 %, av de tillfrågade i Storbritannien positiva (Collins, 2005). I Spanien och 

Iran var 63-73% av respondenterna positiva (Rios et al., 2010; Shabanzadeh, Sadr, Ghafari, 

Nozar i& Toushih, 2009; Zambudio, Martinez-Alarcon, Parrilla & Ramirez, 2009). 

Vanligaste orsakerna till positiv attityd för organdonation var altruism och solidaritet. 

Orsakerna till negativ inställning var rädsla för döden, för tidigt ställd diagnos, stympning av 

kroppen eller att inte ära kroppen (Collins, 2005; Shabanzadeh et al., 2009; Rios et al., 2010).  

Ju högre utbildning sjuksköterskorna hade desto mer positiv attityd till donation framkom 

(Collins, 2005). 

 

Om sjuksköterskorna var villiga att donera sina egna organ eller sina familjemedlemmars 

organ ökade den positiva inställningen till organdonation (Zambudio et al., 2009; 

Shabanzadeh et al., 2009; Rios et al., 2010). Bøgh & Madsen (2005) fann att knappt hälften 

av sjuksköterskorna ville donera sina egna organ. Om sjuksköterskorna hade samtalat med sin 

familj om organdonation och partnerns inställning var positiv speglade det av sig i 

sjuksköterskornas attityd (Shabanzadeh et al., 2009; Rios et al., 2010). Om partnern var 

negativ till organdonation var det 10 gånger mer sannolikt att sjuksköterskorna var negativa 

till organdonation (Rios et al., 2010). Endast 15 % av sjuksköterskorna hade fyllt i 

donationskort medan 75 % var villiga att göra det (Shabanzadeh et al., 2009).  
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En positiv inställning till organdonation uppgavs som underlättande vid samtal med familjen 

om samtycke. Alla donationskoordinatorer var positiva till organdonation och upplevde inga 

svårigheter att samtala med sörjande familjer om donation (Blumenthal, 2007).  Om 

sjuksköterskor var tveksamma till organdonation kunde känslan föras över till familjen. 

Sjuksköterskorna trodde även att läkarens attityd till donation påverkade familjens beslut för 

samtycke. Om sjuksköterskor anade att familjen var negativ till donation ställdes inte frågan 

om samtycke(Flodén & Forsberg, 2009).  

 

Det framkom att religion och kulturella aspekter påverkade attityden till organdonation; 82 % 

av sjuksköterskor ansåg att religiös tillhörighet hade betydelse för att vara positiv till 

organdonation (Rios et al., 2010). Även Shabanzadeh et al. (2009) redovisade att två 

tredjedelar av de tillfrågade var överens om att religiös tillhörighet påverkade den positiva 

attityden. Katoliker var tre gånger mer positiva än ickekatoliker (Zambudio et al., 2009).  

 

 

Känslor för donatorn och familjen 

I studierna framkom både positiva och negativa känslor i förhållande till donator och dennes 

familj. Många sjuksköterskor kände vördnad och respekt och hedrade familjen som ville ge 

och dela med sig till andra trots att de sörjde sin närstående. Att familjen möttes med ärlighet 

och inte pressades eller tvingades till något beslut var viktigt (Blumenthal, 2007; Carter-

Gentry & McCurren, 2004; Flodén & Forsberg, 2009; Kent, 2004). Övervägande delen av de 

tillfrågade sjuksköterskorna (67 %) trodde att familjen kunde få tröst i sin svåra situation 

genom att samtycka till donation (Collins, 2005). Ett sätt att visa vördnad var att ha en ”tyst 

minut” när narkosapparaten stängdes av i samband med operationen och att göra kroppen fin 

efteråt för de anhörigas skull (Regehr, Kjerulf, Popova & Baker 2004). Det var viktigt att hela 

donationsprocessen utfördes på ett harmoniskt sätt så att familjen kunde bära med sig den 

känslan (Flodén & Forsberg, 2009). Donationskoordinatorer som tillfrågades upplevde en 

djup närhet med familjen. De kände det som ett privilegium och en drivkraft att vara med dem 

och tron på mänskligheten ökade när de upplevde familjens generositet. 

Donationskoordinatorerna hade utvecklat en färdighet att samtala med sörjande människor 

och kände det inte svårt att närma sig familjen med frågan om samtycke till donation. Empati 

och medkänsla var några egenskaper som var viktiga i denna uppgift (Blumenthal, 2007).  

 



 

14 
 

En del sjuksköterskor upplevde att det var mer påfrestande och emotionellt krävande att vårda 

en potentiell donator och dennes familj än att vårda andra intensivvårdspatienter, ingenting får 

gå fel. Det var etiskt utmanande när den medicinska behandlingen ökade på en potentiell 

organdonator (Flodén & Forsberg, 2009; Kent, 2004). När kroppen hanterades respektlöst 

upplevde operationssjuksköterskorna att de deltog i en slakt och tankar om människovärdet 

kom upp när de såg hur kroppen behandlades. Till exempel när flera okända läkarteam var 

inblandade blev det kaotiskt på operationssalen och en del sjuksköterskor blev upprörda när 

de upplevde hur läkarna armbågade sig fram för att få sitt organ. Någon beskrev det till och 

med som oro för att de deltagit i ett mord (Carter-Gentry & McCurren, 2004; Regehr et al. 

2004; Wang & Lin, 2009). En operationssjuksköterska beskrev detta som ”I am like a 

slaughterer who rips organs from the victim. I was emotionally troubled for 2 or 3 days 

because I thought if I had rescued him at the time, he might be still alive” (Wang & Lin, 

2009, s. 281). Några operationssjuksköterskor kände att donationsprocessen väckte känslor 

som var både underbara och hemska samtidigt, t.ex. om inte ansiktet visades var det lättare 

(Carter-Gentry & McCurren, 2004). 

 

Flera sjuksköterskor upplevde svårigheter att ta upp frågan om samtycke till organdonation 

när familjen drabbats av plötslig död och sorg. Detta kunde ses som dubbelt trauma för 

familjen. Det underlättade när sjuksköterskorna förstod att familjen samtalat om denna fråga 

med den närstående tidigare och när donationskort fanns (Flodén & Forsberg, 2009; Kent, 

2004). De flesta sjuksköterskorna (74%) ansåg att den person som har etablerat en bra och 

betydande relation till familjen ska lyfta frågan om samtycke medan några få (16%) tyckte det 

var läkarens arbetsuppgift. Det fanns olika uppfattning bland sjuksköterskorna när frågan om 

samtycke skulle tas upp med familjen. Endast 13 % ansåg att frågan skulle ställas innan några 

hjärndödstester hade genomförts medan 61 % ansåg att frågan skulle ställas efter första testet, 

13 % ansåg efter andra testet och 13% var osäkra. Att erbjuda anhöriga att närvara vid 

hjärndödstestet var en tredjedel sjuksköterskor positiva till (35 %) men flertalet var negativa 

(32 %) eller osäkra (32 %). Om anhöriga skulle vara närvarande vid testet ansåg 

sjuksköterskorna det viktigt att en erfaren sjuksköterska förklarade för familjen vad som 

hände (Collins, 2005). 

 

När donationsprocessen av någon anledning inte fullföljdes upplevde sjuksköterskorna 

frustration, t ex. när beslut tagits att inte lyfta frågan om organdonation, när läkaren ensam 

tagit beslut att donation inte var möjligt eller när organen slängdes pga. att mottagaren inte 
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kunde ta emot organen (Blumenthal, 2007; Flodén & Forsberg, 2009). Känslorna hos 

operationssjuksköterskorna förstärktes vid donationsoperationen om donatorn var yngre och 

dödorsaken skett genom tragiska och meningslösa olyckor. De blev ledsna och upplevde det 

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

 

 

Kunskap och erfarenhet 

Ju mer kunskap och erfarenhet sjuksköterskorna hade desto lättare var det att deltaga i 

donationsprocessen. Donationskoordinatorerna upplevde att deras erfarenhet gav dem mod att 

våga kämpa, t.ex. mot motsträviga läkare under varje donationsfall (Blumenthal, 2007). 

Zambudio et al. (2009) fann att erfarenheten inte påverkade inställningen till organdonation 

medan Rios et al. (2010) fann att ju mer personlig erfarenhet av organdonation 

sjuksköterskorna hade desto positivare var de.  

 

Att vårda en potentiell donator var en professionell utmaning och baserat på kunskap om 

processen. Flera sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap om donationsprocessen och 

det gav dem dåligt självförtroende i samband med omvårdnadssituationen. Hade dessutom 

läkaren bristande kunskap upplevde sjuksköterskorna ännu mer stress och ett ännu större 

trauma för familjen. Kunskapsbrister kunde också påverka sjuksköterskorna att de inte vågade 

närma sig familjen om samtycke till donation (Flodén & Forsberg, 2009; Kent, 2004). Mer än 

hälften av sjuksköterskorna (65 %) kände sig inte förberedda att vårda en potentiell donator 

(Collins, 2005).  Konflikt mellan sjuksköterskans värderingar och ansvar under 

donationsprocessen upplevdes stressande. Några respondenter ansåg att sjuksköterskans yrke 

handlar om att rädda liv och återställa hälsa; ”my duty is tocare for the living and not the 

dead” (Flodén & Forsberg, 2009, s. 311). Detta framkom även i Wang & Lin (2009) studie att 

organdonationsprocessen är motsatsen till att rädda liv.  

 

Under två år pågick en studie samtidigt som en checklista infördes i samband med 

organdonation. Resultatet visade en stor förbättring av ansvarsfördelning, tydligare mål och 

bättre kommunikation. Checklistan innebar att teammedlemmarna jobbade på samma sätt 

oberoende vem som deltog i donationsprocessen. Rollfördelningen i teamet blev tydligare och 

det innebar mindre stress för sjuksköterskorna. Det framkom även att präster/diakoner kunde 

användas bättre som stöd för familjen och de avlastade sjuksköterskorna (Dodd-McCue, 

Tartaglia, Veazey, & Streetman,2005). I en annan studie påvisades att donationerna ökade 
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efter att IVA-sjuksköterskorna genomgått en utbildning om donationsprocessen. En ökad 

motivation gjorde att sjuksköterskorna kände sig säkrare att närma sig familjen(Lin, Lin, Lam 

& Chen, 2010). 

 

En operationssjuksköterska upplevde att första gången var oförglömlig. Brist på erfarenhet 

gjorde att hon följde instruktioner från äldre kollegor. Om inte handledaren lärde ut bra 

rutiner från början fanns risk för att läkarna riktade sin ilska mot operationssjuksköterskan om 

något gick fel. Positiva erfarenheter hjälpte dem igenom donationsprocessen (Carter-Gentry 

& McCurren, 2004; Wang & Lin, 2009). Långa ingrepp och snabbt tempo innebar stress och 

gjorde att flera operationssjuksköterskor inte ville delta någon mer gång efter sin första 

erfarenhet. De hoppades att inte bli tillfrågade igen. Några hade upplevt hur de okända 

läkarteamen behandlat dem respektlöst, kastat instrument och trakasserat dem sexuellt 

(Carter-Gentry & McCurren, 2004; Regehr et al.,2004). Operationssjuksköterskorna upplevde 

det obarmhärtigt och trodde att familjens inställning till donation skulle vara mindre positiv 

om de visste hur operationen genomfördes . Donationsoperationer var annorlunda gentemot 

andra operationer, till exempel tarmoperation, när väl kroppen var tömd på organ lämnades 

sjuksköterskorna ensam med det öppna såret. De beskrev kroppen som ett tomt skal. Att tvätta 

kroppen och städa upp efter transplantationsteamen upplevdes som negativt (Regehr et al., 

2004; Wang & Lin, 2009). 

 

Många sjuksköterskor beskrev att de saknade kunskap om vilka vävnader som kan doneras. 

Däremot hade de mer kunskap om vilka organ som kan tillvaratas(Kent, 2004). Mer än 

hälften av sjuksköterskorna i dessa studier hade brister i kunskap om kontraindikationer till 

organdonation (Collins, 2005; Lin et al., 2010). 

 

 

Dödsbegreppet 

I flera studier framkom att begreppet hjärndöd är svårt att förstå för sjuksköterskor. Att förstå 

och kunna förklara hjärndödsbegreppet innebar att sjuksköterskorna var mer positiv till 

organdonation (Bøgh & Madsen, 2005; Rios et al., 2010; Zambudio et al., 2009). Ju högre 

utbildning sjuksköterskorna hade ju bättre förståelse fanns för hjärndödsbegreppet (Collins, 

2005). Några sjuksköterskor hade tveksamheter över om donatorn verkligen var död, om 

diagnosen hade ställts korrekt eller om donatorn skulle återfå medvetande (Flodén & 

Forsberg, 2009; Regehr et al., 2004; Wang & Lin, 2009). Sjuksköterskorna ansåg att när 
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familjen förstod hjärndödsbegreppet var det lättare för dem att förstå att donatorn var död och 

att ta ställning till donation (Flodén & Forsberg, 2009). Sjuksköterskor kände rädsla över 

samtal om döden när donatorns önskemål inte var kända. De var rädda för både för sina egna 

och anhörigas reaktioner (Kent, 2004).  

 

 

Copingstrategier 

I studierna framkom flera olika sätt att både förbereda och återhämta sig. När checklista 

implementerades ökade trivseln och stress minskades (Dodd-McCue et al., 2005). 

Operationssjuksköterskorna använde sig av stöd från kollegor, fysisk aktivitet, läsa litteratur, 

att tänka positivt, försöka separera jobb och fritid samt religiös övertygelse, t.ex. bön i 

samband med operationens avslutning (Carter-Gentry & McCurren, 2004; Regehr et al.,2004; 

Wang & Lin, 2009). Att få feedback från transplantationsresultatet ansågs också 

underlättande (Carter-Gentry & McCurren, 2004). Andra strategier beskrevs som att inte 

tänka på donatorn som en hel människa, att hålla en känslomässig distans och att tacka 

donatorn för gåvan som hjälpte någon annan till ett bättre liv (Regehr et al., 2004). Flera 

sjuksköterskor som deltog i donationsprocessen beskrev också meningsfullhet kopplat till 

religiös övertygelse, t ex. när de kunde stödja familjen i sitt beslut eller att donationen kunde 

leda till något positivt för någon annan. Även stöd från kollegor var viktigt (Flodén & 

Forsberg, 2009; Kent, 2004). Donationskoordinatorerna kände att arbetet med familjerna var 

drivkraften för dem. De kände passion och meningsfullhet i sin uppgift, det är inte bara ett 

jobb utan en livsstil. Arbetet hade lärt dem att vara tacksam för det lilla, att varje dag stå inför 

det faktum att livet kan förändras i ett ögonblick utan förvarning. Deras erfarenhet av 

familjens styrka, tro, kärlek och givmildhet gav dem tro på mänskligheten (Blumenthal, 

2007). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Från början var ambitionen att beskriva sjuksköterskors upplevelse i relation till familjen vid 

organdonation. Syftet ändrades till att beskriva sjuksköterskors upplevelse av och attityd till 

organdonation. Artikelsökningen gav inte så många träffar där relationen mellan 

sjuksköterskor och familjen beskrevs därför ändrades syftet. Detta kan tolkas som ett 

avsmalnande i forskningsprocessen men kan också vara en svaghet genom att sökning av 

artiklar skulle genomförts på ett annat sätt.  

 

Cinahl och PubMed är de databaser som framförallt innehåller vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnad. Databasen PsycInfo täcker också in omvårdnad och psykologisk forskning 

(Forsberg & Wengström, 2008). Det kan ses som en brist att inte flera databaser har använts. 

Möjligen kunde flera sökord ha använts för att avgränsa sökningarna. Antalet artiklar som 

hittades ansågs tidigt vara tillräckligt för att kunna utföra en systematisk studie av tidigare 

forskning. Databasen PsycInfo användes inte i andra sökningen eftersom det inte fanns 

artiklar som motsvarade syftet vid första sökningen. I urvalsprocessen beslutades att 

exkludera de artiklar publicerade innan år 2004 eftersom vi ansåg att materialet, 14 artiklar 

var tillräckligt för åren 2004-2010. Däremot ansåg vi att resultatet i de 6 artiklar publicerade 

mellan åren 2004-2005 var intressant därför valde vi att även inkludera dessa artiklar. Tre av 

dessa artiklar var från Europa och många av de andra artiklarna som ingår i denna studie är 

utomeuropeiska. För att resultatet lättare ska kunna överföras till nordiska förhållanden hade 

det kanske varit en fördel om vi haft med som inklusionskriterium att forskningen skulle 

genomförts i Europa och möjligen Amerika eftersom svenska sjuksköterskor ofta är 

inspirerade av amerikansk omvårdnadsforskning. 

 

En modifierad granskningsmall användes för att granska de kvantitativa artiklarna. Den fråga 

som valdes bort har troligtvis inte påverkat trovärdigheten i granskningen. Vi anser det vara 

en styrka att var och en läste artiklarna och analyserade resultatet för att sedan sammanställa 

det tillsammans. Därmed fick vi en bredare syn på det som visade sig i artiklarnas resultat. 

Den artikel som värderades lågt i kvalitetsgranskningen exkluderades (Bailey, 2008). 

Trovärdigheten i resultatet bör bli bättre ju högre kvalité på artiklarna som ingår. Under 

arbetets gång fick ytterligare en artikel exkluderas på grund av att det var flera 
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yrkeskategorier i studien och det framkom inte tydligt vad sjuksköterskorna hade för 

upplevelse och attityd (Kim et al., 2004). 

Att både kvalitativa och kvantitativa studier används anses som en styrka i en litteraturstudie.  

Det kan vara lämpligt att presentera studierna i förhållande till design, det vill säga artiklarnas 

resultat presenteras var för sig (Forsberg & Wengström, 2008). Det visade sig under arbetets 

gång att många studier var kvantitativa och upplevdes som en svårighet att analysera, när vår 

avsikt var att använda en kvalitativ design. Vi valde att presentera vårt resultat i de olika 

kategorierna och blanda resultat från både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Det är en 

styrka att det är lika många kvalitativa som kvantitativa artiklar i resultatet. I analysfasen 

upptäcktes att copingstrategier var en återkommande meningsenhet och var därför naturligt att 

ta med som en kategori. Vårt syfte var inte att undersöka detta men eftersom det lyftes fram i 

flera artiklar så bedömde vi det som ett intressant fynd som bidrog till ökad förståelse för 

sjuksköterskornas upplevelser. Med anledning av detta har det inte beskrivits i bakgrunden. 

 

Artiklar som ingår i denna litteraturstudie speglar olika typer av sjuksköterskors attityder och 

upplevelser. Allt från IVA-sjuksköterskor, operationssjuksköterskor och donationssamordnare 

men även läkare och undersköterskor ingick i studierna. Vi har dock kunnat särskilja 

sjuksköterskans upplevelse och attityd från de andra personalgrupperna. 

Operationssjuksköterskor träffar i regel inte familjen men vi tror att deras attityd ändå kan 

påverka kollegor och sin omgivning.  

 

 

Resultatdiskussion 

Det har visat sig att sjuksköterskor spelar en stor roll i inhämtandet av samtycke till 

organdonation (Donationsrådet 2010; Lin et al., 2010; Muthny et al., 2006).Syftet med denna 

studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av och attityder till organdonation. 

 

Sveriges befolkning är bland de mest positiva (80 %) till organdonation i Europa 

(Donationsrådet, 2010). Detta kan jämföras med resultatet bland sjuksköterskor i denna 

litteraturstudie som visar att länderna i Latin-America, Israel och Danmark också hade höga 

positiva siffror, 80-90%. Attityder är kopplat till människors föreställningar och i vilket 

sammanhang hon/han befinner sig i. Även sjuksköterskor är ”vanliga människor” och det kan 

finnas de som inte har tagit ställning men som finns med i donationsprocessen. När dödsbud 

måste förmedlas ställs sjuksköterskan inför tragiska situationer som kan verka obegripliga. 
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Oavsett sjuksköterskans attityd till organdonation ska familjen bemötas med respekt och 

ärlighet. Eriksson (1987) belyser att kärleken till andra människor är en del av vårdandets 

grunder. I svåra situationer underlättar det för både sjuksköterskor och familjer att finna 

mening i lidandet (Harris Kalfoss, 2001; Manuel et al.,2010). Sjuksköterskor beskrev hur de 

tackade donatorn för gåvan som hjälpt någon annan till ett bättre liv. Även om sjuksköterskor 

inte ser den patient som får nytta av organen som donerats finns ändå en föreställning om att 

lidandet kan bli till nytta för någon annan.  

 

Donationsprocessen är påfrestande för all personal som är involverad men det verkar vara mer 

påfrestande för operationssjuksköterskorna. Bland dessa fanns en större frustration och de 

beskrev sina upplevelser av organdonationsprocessen mer olustig. Vi föreställer oss att 

operationssjuksköterskorna inte är så vana att hantera avlidna patienter som t.ex. IVA-

sjuksköterskor, därför kan dessa operationer upplevas svårare än andra. Att hålla 

känslomässig distans och att inte tänka på donatorn som en hel människa var olika 

copingstrategier för att orka med. Både de beskrivna upplevelserna och copingstrategierna 

tolkar vi som uttryck förmer negativ attityd hos operationssjuksköterskorna. 

 

Många potentiella donatorer blir ej aktuella på grund av att familjen inte känner till sin 

närståendes vilja och därför säger de nej till donation (Donationsrådet, 2010). Ett intressant 

resultat som visade sig var att om sjuksköterskorna hade samtalat med sin familj om 

organdonation och partnern var positiv påverkade det även sjuksköterskans egen attityd. Även 

om sjuksköterskorna var positiva till organdonation var inte det detsamma som att de var 

villiga att donera sina egna eller familjemedlemmars organ. Det skulle underlätta för 

sjuksköterskor att ta upp frågan om samtycke med familjen om det finns ett ifyllt 

donationskort eller ännu bättre att var och en anmäler sin vilja till donationsregistret. 

 

I Sverige förändrades dödsbegreppet 1988 från hjärtdöd till hjärndöd (SFS 1987:269). I denna 

studie ingår artiklar från många länder där hjärndödsbegreppet funnits olika länge. Resultatet 

kan ha påverkats av detta. Om sjuksköterskan tror att den potentiella donatorn inte är riktigt 

död hur ska hon då på ett tryggt sätt kommunicera hjärndödsbegreppet till familjen? Att känna 

till begreppet hjärndöd visade sig påverka inställningen till organdonation. Om 

sjuksköterskorna hade kunskap och förstod begreppet var det lättare för dem att närma sig 

familjen om samtycke.  
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I resultatet framkom att det fanns svårigheter att närma sig familjen som drabbats av sorg med 

frågan om samtycke till donation (Flodén & Forsberg, 2009; Kent, 2004). Det kan vara värre 

att undvika frågan för då nekas närstående rätten att göra ett informerat val om organdonation 

(Beaulieu, 1999). Tidigare forskning visar på att det är viktigt att familjen får relevant 

information, att det sägs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt (Beaulieu 1999; Flick, 2002; 

Haddow, 2004; Jacoby et al., 2005). Ofta är det sjuksköterskor på IVA-avdelning som vårdar 

potentiella donatorer och har en nära relation med familjen. Därför borde det vara naturligt att 

sjuksköterskor börjar samtala om dessa frågor med familjen. I organdonationsprocessen bör 

familjen bemötas med ett familjefokuserat synsätt där deras inställning respekteras. 

 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori beskriver hur viktiga de mellanmänskliga mötena är och 

att sjuksköterskan förstår kommunikationens betydelse i mötet med familjen. Vårdlidande kan 

bero på okunskap (Dahlberg et al., 2003).Sjuksköterskor som genomgått EDHEP-utbildning 

upplevde en tydligt ökad kunskap i kommunikation om hur de ska närma sig och bemöta 

sörjande familjer i organdonationsprocessen (Muthny et al., 2006). En annan 

förbättringsåtgärd sågs där checklista hade införts. Sjuksköterskorna upplevde en stor 

förbättring i ansvarsfördelning, tydligare mål, bättre kommunikation och mindre stress (Dodd-

McCue et al., 2005).Många sjuksköterskor saknar kunskap om organdonationsprocessen och 

det ger dem dåligt självförtroende. Därför anser vi att det är oerhört viktigt med mer 

utbildning för alla sjuksköterskor för att framförallt undvika vårdlidande. Bristfällig 

kommunikation skulle kunna leda till att familjer tar avstånd från donation. 

 

Resultatet visar att organdonationsprocessen är en svår arbetsuppgift som kräver speciell 

återhämtning. Sjuksköterskorna använde sig av flera olika copingstrategier för att klara av sin 

arbetssituation. På vår arbetsplats får sjukvårdspersonal som varit med om liknande 

upplevelser debreifingsamtal där resultat från transplantationerna också lämnas. Carter-Gentry 

& McCurren (2004) bekräftar detta som en underlättande copingstrategi. Flera studier 

beskriver hur sjuksköterskor upplevde meningsfullhet kopplat till religiös övertygelse (Carter-

Gentry & McCurren, 2004; Wang & Lin, 2009). Att denna copingstrategi hade så stor 

betydelse för sjuksköterskorna var oväntat men det kan bero på att i Sverige pratas det inte så 

mycket om andliga ting. Troligtvis väcker upplevelser i samband med organdonation 

existentiella frågor. De flesta religioner är positiva till organdonation vilket förvånade oss. 

Vår föreställning var t.ex. att Jehovas Vittnen inte donerar organ eftersom de är emot 

blodtransfusioner. Ritualer omkring död och begravning bland människor i länder som 
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Taiwan och Iran där några studier var gjorda trodde vi hindrade organdonation. Det visade sig 

att våra föreställningar var helt felaktiga. Få nordiska studier hittades om organdonations-

processen. Det kan ha påverkat resultatet i denna litteraturstudie. Det går därför inte att 

jämföra med svenska förhållanden om attityder och upplevelser har med religiös övertygelse 

att göra. Det går heller inte att veta om svenska operationssjuksköterskor har lika negativa 

attityder och upplevelser som resultatet i denna litteraturstudie visade. Sjuksköterskor behöver 

bearbeta sina egna föreställningar i existentiella frågor för att inte vara rädd för sin egen 

reaktion i samband med organdonationsprocessen. 

 

 

Slutsats 

Sjuksköterskor som deltar i organdonationsprocessen upplever sin arbetssituation både 

professionellt och emotionellt krävande, ingenting får gå fel. Det är mycket viktigt att 

sjuksköterskor har god kommunikationsförmåga och rätt kunskap för att kunna utveckla en 

trygg och så bra omvårdnadssituation som möjligt. Positiva och negativa attityder spelar roll i 

hur sjuksköterskor vågar närma sig familjer om samtycke till donation. Positiv attityd 

underlättar. Ju mer kunskap och erfarenhet sjuksköterskan har ju lättare är det att delta i 

donationsprocessen.   

Det råder stor brist på organ och många patienter väntar på transplantation. Många potentiella 

donatorer i svensk sjukvård upptäcks inte i tid. Det är inte bara specialistutbildade 

sjuksköterskor som möter familjer i organdonationsprocessen. Även sjuksköterskor som 

arbetar på andra avdelningar t.ex. akutmottagning eller medicinavdelning kan bli involverade 

i detta. Därför måste utbildning i organdonationsprocessen lyftas fram redan under 

grundutbildningen till sjuksköterska. All sjukvårdspersonal behöver fundera över sin 

inställning till donation så att de kan ta ställning.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en undersökning i Sverige med kvantitativ ansats för 

att jämföra operationssjuksköterskor och allmänsjuksköterskors attityd till organdonation.  

Även en kvalitativ studie för att beskriva det mellanmänskliga mötet i organdonations-

processen mellan familjemedlemmar och sjuksköterskor skulle vara betydelsefullt.  
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1. Blumenthal, P.  
    (2007) 
    USA 

Progress in 
Transplantation. 
“It´s not a job; it´s a 
lifestyle”: the 
experience of being a 
donation coordinator. 

Organdonations-
koordinatorers 
upplevelser av 
organdonation och 
organdonations-
processen 

Kvalitativ 
undersökning med 
semistrukturerade 
intervjuer. 21/21 
organdonations-
koordinatorer från 
ett storstads-område. 
18 kvinnor och 3 
män, 27-55 år.   

Att vara donationssamordnare 
var spännande och 
ansträngande. De tog på sig 
rollen som terapeut och 
skyddsängel. Organdonations-
processen upplevdes stressande 
men även positiv när sörjande 
familjer kände tillfredställelse. 
Svårighet att hantera ledsenhet 
framkom när familjer fick ett 
negativt besked. De flesta 
beskrev att familjerna var 
fantastiska människor och 
deras drivkraft. 
 

Hög * 

2.Bøgh, L. & 
     Madsen, M. 
     (2005) 
     Danmark 

Transplantation 
Proceedings. 
Attitudes, Knowledge, 
and Proficiency in 
Relation to Organ 
Donation: A 
Questionnaire-Based 
Analysis in Donor 
Hospitals in Northern 
Denmark. 

Att undersöka 
attityder, kunskap 
och färdigheter i 
relation till 
organdonation bland 
personal inom 
intensivvård och om 
möjligt identifiera 
förbättrings-
områden.  

Kvantitativ 
undersökning. 
Strukturerade 
enkäter med 27 
frågor.   
689/1168 läkare, 
sjuksköterskor och 
undersköterskor från 
17 IVA på 15 
sjukhus deltog. 

82 % av deltagarna var positiva 
till organdonation. Läkare var 
mer positiva att donera sina 
organ än övriga tillfrågade. 
Endast hälften av de tillfrågade 
kunde förklara begreppet 
hjärndöd. Behov av mer 
utbildning, särskilt hur man 
informerar och stödjer anhöriga 
efterfrågades.  

Medel 

3. Carter-Gentry,  
    D. & 
McCurren, C. 
    (2004) 
    USA. 

AORN Journal. 
Organ Procurement 
from the Perspective 
of Perioperative 
Nurses. 

Att undersöka 
personliga 
utmaningar i 
samband med 
organdonation från 
operationssjuk-
sköterskornas 
perspektiv och 
erfarenheter av 
denna process.  

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer med 
fenomenologisk 
ansats. 8 kvinnliga 
Operationssjuk-
sköterskor på ett 
stort traumacenter. 

Undersökningen visade att 
organdonations-processen hade 
tre olika faser: preoperativa, 
intraoperativa och 
postoperativa fasen. 
Sjuksköterskorna beskrev 
känslor som var förknippade 
med deltagande i 
organdonations-processen 
såsom sorg, depression, 
hjälplöshet, ilska, kyla och 
tomhet men också respekt och 
glädje över att familjer ville ge 
samtycke till organdonation. 
De använde olika coping-
strategier för att förbereda sig 
själva känslomässigt.  
 

Hög* 

4. Cohen, J.,  
    Ben Ami, S.,  
Ashkenazi, T.   
& Singer P. 
    (2008) 
    Israel. 

Clinical 
Transplantation. 
Attitude of health care 
professionals to brain 
death: influence on the 
organ donation 
process. 

Att beskriva 
sjukvårdspersonals 
attityd till begreppet 
hjärndöd på 21 
sjukhus i Israel. 

Kvantitativ 
undersökning 
2366/3924 deltagare, 
1737 sjuksköterskor 
och 629 läkare. 
Statistisk analys 
genomfördes med 
chi-kvadrat test. 

Ca 80 % av de tillfrågade hade 
en positiv attityd till hjärndöd. 
Stigande ålder, högre 
yrkesstatus och IVA-personal 
förknippades med en mer 
positiv attityd. De som hade en 
positiv inställning till begreppet 
hjärndöd hade lättare att ta upp 
frågan om organdonation innan 
patienten dödförklarats.  

Medel* 
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5. Collins, T. J. 
(2005) 
Storbritannien 

Intensive and Critical 
Care Nursing. 
Organ and tissue 
donation: a survey of 
nurse´s knowledge and 
educational needs in 
an adult ITU 
 

Att presentera 
resultatet av en 
undersökning som 
gjordes för att 
bedöma 
sjuksköterskors 
kunskap och 
utbildningsbehov 
mot organdonation 
inom vuxen allmän 
intensivvårds-
avdelning. 

Kvalitativ 
undersökning. 31 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att 
de saknade självförtroende för 
att närma sig anhöriga med 
frågan om donation, kunskap 
om vilka vävnader som kan 
doneras. 74% av 
sjuksköterskorna ansåg att de 
som hade etablerat kontakt med 
anhöriga var den som skulle 
lyfta frågan om organdonation. 

Medel* 

6. Dodd-McCue, 
D.,Tartaglia,A., 
Veazey, K.  & 
    Streetman, P. 
(2005) 
    USA 
 

The Journal of 
Nursing 
Administrations. 
The Impact of 
Protocol on Nurses´ 
Role Stress.  
A Longitudinal 
Perspective. 

Att undersöka 
effekten av ett 
protokoll för att öka 
organdonation i den 
roll som stress och 
attityder har i arbete 
hos IVA-
sjuksköterskor som 
deltar i potentiella 
organdonationsfall. 

4 enkätunder-
sökningar med 
kvasiexperimentell 
prospektiv 
longitudinell design 
genomfördes under 2 
år. 82 IVA-
sjuksköterskor 
deltog. I 
intervjugrupp med 
öppna frågor deltog 
21/82 sjuksköterskor 

Uppfattningen av rollstress i 
samband med potentiella 
organdonationer minskade 
dramatiskt när protokollet 
användes. Alla åtgärder för 
rollstress, tvetydighet och 
rollkonflikter, visade 
betydande och ihållande 
förbättring. Detta speglade en 
alltmer positiv arbetsmiljö. 

Medel* 

7. Flodén, A. & 
    Forsberg, A. 
    (2009) 
    Sverige. 

Intensive and Critical 
Care Nursing. 
A phenomenographic 
study of ICU-nurses` 
perceptions of and 
attitudes to organ 
donation and care of 
potential donors. 

Att beskriva 
intensivvårdssjuk-
sköterskors 
uppfattning, 
erfarenhet och 
attityder till 
organdonation, 
baserade på deras 
erfarenhet av att 
vårda potentiella 
donatorer.  

Kvalitativ studie 
med 
fenomenografisk 
metod. 
9 sjuksköterskor 
deltog från tre 
intensivvårds-
avdelningar på tre 
sjukhus. 

Sjuksköterskorna upplevde det 
som en utmanande situation, 
”inget får gå fel”. De ansåg det 
vara dubbelt trauma för 
anhöriga som drabbats av 
plötslig död att samtidigt ta 
ställning till organdonation. 
Begreppet hjärndöd var en svår 
diagnos för de som saknade 
kunskap om hur diagnosen 
ställdes.  
 

Hög * 

8. Kent, B. C.  
    (2004). 
Storbritannien. 

International Journal 
of Nursing Studies. 
Protection behavior: a 
phenomenon affecting 
organ and tissue 
donation in the 21st 
century? 

Att försöka förstå 
varför 
skyddsbeteende blir 
engagerat i samband 
med processen vid 
organdonation. 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer med 
fenomenologisk 
ansats. 30 
sjuksköterskor från 
två olika geografiska 
regioner. 

Sjuksköterskorna beskrev de 
positiva och negativa 
aspekterna av känslor och 
tankar relaterade till 
upplevelser av donations-
processen. Det fanns en 
personlig och professionell 
konflikt i samband med att 
möta patienters önskemål och 
handla som en förespråkare. 
Det skapade också 
motsättningar i beslutet att 
skydda patienten, anhöriga, 
kollegor och dem själva från 
utmattning som skapas av 
donationsdiskussioner. 
 
 

Medel * 
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9. Lin, L., Lin,C., 
    Lam, H. & 
Chen, C.  
    (2010) 
Taiwan 

Transplantation 
Proceedings. 
Increasing the 
Participation of 
Intensive Care Unit 
Nurses to Promote 
Deceased Donor 
Organ Donation 

Målet var att 
bedöma 
sjuksköterskors 
kunskaper om 
organdonation, deras 
attityder om deras 
förmodade roll i 
organdonation och 
deras motivation mot 
en mer framträdande 
roll i processen före 
och efter utbildning 
 
 
 

Kvantitativ 
prospektiv 
enkätundersökning.  
12/12 sjuksköterskor 
från 3 IVA-
avdelningar 
genomförde enkät-
undersökning före 
och efter 
genomgången 
föreläsning om 
organdonation.  
 

Resultatet visade ökad kunskap 
efter utbildning. Sjuksköterskor 
förstod att det var viktigt att 
främja organ donation och att de 
hade en avgörande roll i tidig 
upptäckt av potentiell avlidna 
organdonatorer. 

Medel 

10. Regehr, C., 
Kjerulf, M., 
Popova, S. & 
Baker, A. (2004) 
Canada 

Journal of Clinical 
Nursing. 
Trauma and 
tribulation: the 
experiences and 
attitudes of operating 
rooms nurses working 
with organ donors 

Att undersöka 
operations-
sjuksköterskors 
attityder till 
organdonation och 
deras erfarenheter av 
att delta i 
tillvaratagandet av 
organ för 
transplantation samt 
att försöka förklara 
vad som bidrar till 
deras attityd.  
 
 
 

Kvalitativa 
djupintervjuer. 14/14 
operationssjuksköter
skor vid ett stort 
traumacenter. 

Resultatet visar att processen 
vid organdonation är mycket 
stressande och väcker många 
frågor. Faktorer som läggs till 
deltagarnas ångest inkluderar 
organisatoriska faktorer såsom 
anträngda relationer inom 
kirurgteam, farhågor om 
värdighet för patienten, 
välbefinnande i familjen och 
exponering för död och trauma. 

Hög * 

11. Rios, A., 
Marinez- 
Alarcón, L., 
Ayala, M., 
Sebastian, M., 
Abdo-Cuza, A., 
Alán, J., López-
Navas, A., 
López-López, A., 
Ramirez E., 
Muñoz, G., 
Camacho, A., 
Suárez-López, J., 
Castellanos, R., 
Ramirez, R., 
Rodriguez, J., 
Martinez, M., 
Nieto, A., Ramis, 
G., Ramirez, P.  
&Parilla, P.   
(2010) 
Spanien. 
 

Transplantation 
Proceedings. 
Spanish and Latin 
American Nursing 
Personnel and 
Deceased Organ 
Donation: A Study of 
Attitude. 

Att analysera 
inställningen hos 
sjuksköterskor om 
organdonation och 
transplantation på 
sjukhus i Spanien 
och Latinamerika, 
och faktorer som 
påverkar denna 
attityd 
 

Kvantitativ,randomis
erad och stratifierad 
enkät- undersökning. 
1194/1194 
sjuksköterskor från 
12 sjukhus och 32 
vårdcentraler i 4 
länder; Spanien, 
Mexiko, Kuba och 
Costa Rica. 
Analyserades med 
SPSS 15.0, SPSS, 
Inc, Chicago, 
Illinois.  

Attityder till förmån för 
organdonation varierade mellan 
länderna. Det finns en 
diskrepans mellan dem som är 
för eller emot donation.  
Främsta anledningen till att 
donera sina organ var 
solidaritet och ömsesidighet. 
Den största anledningen till 
ovilja att donera sina organ var 
rädslan att en för tidig 
konstaterad dödsdiagnos 
gjordes. Positiv inställning till 
organdonation var förknippad 
med personlig erfarenhet, att 
behöva en egen transplantation 
i framtiden, att förstå begreppet 
hjärndöd, att vilja donera organ 
från en familjemedlem, att ha 
diskuterat donation inom 
familjen och att veta partnerns 
inställning. 
 

Medel 
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12.Shabanzadeh, 
       A., Sadr, S., 
Ghafari, A.,  
Nozari, B. & 
Toushih, M. 
       (2009) 
       Iran. 
 
 
 
 

Transplantation 
Proceedings. 
Organ and Tissue 
Donation Knowledge 
Among Intensive Care 
Unit Nurses. 

Att undersöka de 
kritiska punkterna 
som påverkar 
sjuksköterskans 
kunskap om 
begreppen hjärndöd 
och attityder till 
avliden donator vid 
njurtransplantation. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
418/418 
sjuksköterskor från 
24 IVA-avdelningar 
på 8 sjukhus i 
Teheran. 

Cirka 75 % uttryckte positiva 
attityder till avliden donation. 
Den främsta anledningen till 
samtycke var ”mänskligheten” 
och den främsta orsaken till 
oenighet var ”kroppsrespekt”.  
57 % av sjuksköterskorna hade 
tillräcklig kunskap om 
begreppet hjärndöd. 

Medel * 

13. Wang, Y-J. 
& Lin, C. 
      (2009) 
Taiwan. 

Journal of Nursing 
Research. 
The Experience of 
Perioperative Nurses 
Involved in Organ 
Procurement. 

Att förstå 
erfarenheter, känslor 
och 
coopingstrategier 
hos operationssjuk-
sköterskor under 
donationsprocessen. 

Kvalitativ 
semistrukturerade 
intervjuer. 6/6 
operationssjuk-
sköterskor från ett 
organdonationssjukh
us.  

Resultatet kategoriserades i två 
delar. Den första beskriver 
erfarenheter med känslor av 
slakt, ovisshet om död och död 
som en nystart. Andra delen 
beskrev coopingstrategier 
såsom tänka positivt, utöva 
fritidsaktiviteter, innehav av 
religiös övertygelse, separera 
jobb från fritid och fortsatt 
egenutbildning. 
 

Medel * 

14.Zambudio, A., 
Martinez- 
Alarcón, L., 
Parilla, P. & 
      Ramirez, P. 
      (2009) 
      Spanien.  

Progress in 
Transplantation. 
Attitude of nursing 
staff toward organ 
donation in a Spanish 
hospital with a solid-
organ transplant 
program. 

Att analysera 
attityder hos 
sjuksköterskor med 
erfarenhet av 
organdonation på ett 
transplantations-
sjukhus och faktorer 
som påverkar dessa 
attityder. 

Kvantitativ, 
randomiserad 
enkätundersökning. 
289/305 
sjuksköterskor från 
flera sjukhus. 

63 % av sjuksköterskorna var 
positiva till organdonation pga. 
solidaritet och ömsesidighet.  
De sjuksköterskor som inte 
förstår begreppet hjärndöd har 
en mer negativ attityd till 
organdonation än de som 
förstår konceptet.  9 gånger 
större risk att vara positiv om 
sjuksköterskorna inte var rädda 
för könsstympning. 10 gånger 
mindre risk att vara positiv om 
partnern är negativ till 
organdonation. 3 gånger större 
risk att vara positiv om 
sjuksköterskan var katolik. 
 

Hög * 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Willman, A., Stoltz, P &Bahtsevani, C. (2006) 
 
Beskrivning av studien. 
Tydlig avgränsning/problemformulering?   Ja   Nej   Vet ej 
Patientkarakteristiska   Antal ………………………………… 
    Ålder ………………………………… 
    Man/Kvinna …………………………. 
 
Är kontexten presenterad?     Ja   Nej   Vet ej 
Etiskt resonemang?     Ja   Nej   Vet ej 
 
Urval 
– Relevant?      Ja   Nej   Vet ej 
– Strategiskt?     Ja   Nej   Vet ej 
 
Metod för 
– urvalsförfarandet tydligt beskrivet?    Ja   Nej   Vet ej 
– datainsamling tydligt beskrivet?    Ja   Nej   Vet ej 
– analys tydligt beskriven?     Ja   Nej   Vet ej 
 
Giltighet 
– Är resultatet logiskt, begripligt?    Ja   Nej   Vet ej 
– Råder datamättnad?     Ja   Nej   Vet ej 
– Råder analysmättnad?     Ja   Nej   Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
– Redovisas resultatet klart och tydligt?    Ja   Nej   Vet ej 
Genereras teori?     Ja   Nej   Vet ej 
 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 
Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  Sammanfattande bedömning av kvalitet 
     Bra    Medel    Dålig 
Kommentar 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Granskare sign: …………………. 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, modifieradWillman, 
A., Stoltz, P &Bahtsevani, C. (2006) 
 
Beskrivning av studien.    RCT   CCT (ej randomiserad) 
Forskningsmetod   Multicenter, antal center…………… 
     Kontrollgrupp/er 
 
Patientkarakteristiska  Antal …………………………………. 
   Ålder …………………………………. 
   Man/Kvinna…………………………… 
Kriterier för exkludering   
Adekvata exklusioner   Ja   Nej 
Intervention................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
Vad avsåg studien att studera? 
Dvs.vad var dess primära resp. sekundära effektmått ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Urvalsförfarandet beskrivet?    Ja   Nej  
Representativt urval?     Ja   Nej  
Randomiseringsförfarandet beskrivet?    Ja   Nej   Vet ej 
Likvärdiga grupper vid start    Ja   Nej   Vet ej 
Analyserade i den grupp som de randomiserades till?    Ja   Nej   Vet ej 
Blindning av vårdare?      Ja   Nej   Vet ej 
Blindning av forskare?      Ja   Nej   Vet ej 
 
Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven    Ja   Nej  
Bortfallsstorleken beskriven?    Ja   Nej  
Adekvat statistisk metod?     Ja   Nej  
Etiskt resonemang?     Ja   Nej  
Hur tillförlitligt är resultatet?    Ja   Nej  
Är instrumenten valida?     Ja   Nej  
Är instrumenten reliabla?     Ja   Nej  
Är resultatet generaliserbart?    Ja   Nej 
  
Huvudfynd (hur stor var effekten? hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 
statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 Sammanfattande bedömning av kvalitet 
   Bra        Medel           Dålig 
Kommentar 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
Granskare sign: ………………… 


