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Sammanfattning 
 
Mellan behovet av organ för svårt sjuka patienter och tillgängligheten på organ från avlidna 
donatorer finns det i dag ett stort gap. Behovet av organ för transplantation har världen över 
blivit en växande angelägenhet dels för individen som är i behov av ett nytt organ men även 
för samhället i stort. På intensivvårdsavdelningar avlider människor av obotliga hjärnskador 
där döden konstateras genom så kallade direkta dödskriterier och om dessa samtidigt vårdas i 
respirator kan de bli organdonatorer.  
Att som intensivvårdssjuksköterska ställas inför att vårda en organdonator är en utmanande 
och mångfasetterad uppgift speciellt då det också sker relativt sällan är det viktigt att genom 
denna studie föra fram vad detta innebär för intensivvårdsjuksköterskan i rollen som vårdare. 
Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och 
upplevelser av vårdandet i samband med organdonation 
Metoden som används är litteraturstudie enligt Axelsson (2012) med både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar samt en avhandling. Studiens resultat presenteras som två teman, 
vårdande ansvar samt professionell utmaning och ambivalens.  
Även 8 subteman framkom.  
Studien visar att erfarenhet eller bristen på denna är av stor betydelse för hur vårdandet 
upplevs och hur man hanterar detta. I samband med att patienten dödförklaras förflyttas 
intensivvårdsjuksköterskans ansvar och fokus mot närstående. 
 
Nyckelord: hjärndöd, organ-bevarande, organdonator, organdonation, intensivvård, 
omvårdnad, erfarenhet, upplevelser.  
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INLEDNING 
 
På IVA uppstår möten mellan människor i en utsatt och ofta traumatisk situation och döden är 
alltid mer eller mindre närvarande. Det ställer höga krav på sjuksköterskan att ge patienten 
avancerad vård och samtidigt skapa en trygg och nära relation till de närstående i samband 
med proceduren kring vårdandet av en organdonator. Att som sjuksköterska på IVA ställas 
inför att en patient dör är en del av yrket som är lika naturligt som att rädda liv. Som erfarna 
intensivvårdssjuksköterskor har vi valt att fördjupa oss i vårdandet i samband med en 
organdonation, då denna vård är sällan förekommande och erfarenheten blir därmed 
begränsad på så gott som alla intensivvårdsavdelningar i Sverige. 

 

BAKGRUND  
 
På intensivvårdsavdelningar avlider människor av obotliga hjärnskador så som svåra 
hjärnblödningar eller hjärnskador orsakade av trauman, där döden konstateras genom så 
kallade direkta dödskriterier och om dessa samtidigt vårdas i respirator kan de bli 
organdonatorer.  

Om en avliden organdonator är medicinskt lämplig för organdonation kan ett eller flera organ 
doneras till patienter som väntar på organ. De organ som vi i Sverige transplanterar idag är 
njurar, lever, hjärta, lungor och bukspottkörtel. Detta innebär att en enda organdonator kan 
rädda livet på flera patienter. Socialstyrelsen har sett en positiv trend de senaste åren från 
2008-2013. Donationsviljan har ökat både bland organdonatorerna själva och bland de 
närstående, ungefär tre fjärdedelar ställer sig positiva till organdonation (Eggertsson & 
Henricsson 2014).  

Mellan behovet av organ för svårt sjuka patienter och tillgängligheten på organ från avlidna 
donatorer finns det i dag ett stort gap. EU har gjort stora försök att öka antalet donerade organ. 
År 2014 utfördes i Sverige 166 donationer från avlidna givare och totalt väntade 756 personer 
på ett eller flera organ den 1 januari 2015. Organdonatorer vårdas vanligen på en 
intensivvårdsavdelning (IVA) i respiratorer och är patienter som avlidit i total hjärninfarkt. År 
2014 avled 3433 patienter på svenska IVA och av dessa blev 168 organdonatorer vilket är en 
ökning från 2013 då 151 patienter donerade sina organ (Svenskt Intensivvårds Register, 
2014).  

  

 
Historik 
 
Människan har i alla tider drömt om att kunna transplantera organ och vävnader och det finns 
gott om sägner om tidiga transplantationer. Det har dock dröjt till under 1900-talets andra 
hälft innan transplantationsverksamheten tog fart på allvar. Anledningen till detta är 
framförallt att kunskapen om de immunologiska mekanismerna bakom avstötning ökat, vilket 
har genererat möjligheten att behandla och undvika avstötning av transplanterade organ har 
ökat kraftigt. Detta har gjort det möjligt för människor som transplanterats att leva ett normalt 
liv med immunosuprimerande behandling. Den första organdonationen i Sverige började med 
njurar och den första transplantationen med njure från avliden donator gjordes 1964 på 
Serafimerlasarettet i Stockholm. Året därpå gjordes den första njurtransplantationen vid 
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Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Utvecklingen har efter detta gått framåt och idag 
transplanteras förutom njurar även lever, bukspottkörtel, tunntarm, lungor och hjärta. För 
transplantation kan i vissa fall organ (njurar) eller delar av organ (lever) tas från levande 
donatorer medan organ i övriga fall får tas tillvara från avlidna donatorer (Larsson & 
Rupertsson 2005, s.153). Huruvida en avliden person är lämplig som donator eller inte avgörs 
alltid av transplantationskoordinatorerna. De enda kontraindikationerna mot donation av 
vävnad eller organ är HIV och malignitet, förutom vissa hjärntumörer som inte metastaserar. 
Andra sjukdomar eller hög ålder är inga absoluta kontraindikationer (Larsson & Rupertsson 
2005, s.168). 
 
 
Fastställande av dödsfall 
 
Enligt svensk lag är en människa död när hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit 
bort (SOSFS:1987:269). Socialstyrelsen rekommenderar att enbart begreppet död används, 
inte “hjärndöd”. Detta för att inte väcka frågor om vilken död som är den riktiga döden. 
Patienter med irreversibla hjärnskador som leder till total hjärninfarkt och därmed 
dödförklaras med direkta kriterier är de som kan bli aktuella som potentiella organdonatorer 
(Järnesund 2014).  
 
Döden kan fastställas med direkta eller indirekta kriterier. Indirekta kriterier tillämpas normalt 
då hjärtat oåterkalleligt upphört att fungera (Thuselius 2013). Direkta kriterier används vid 
mindre än 1 procent av alla dödsfall och detta tillämpas inom intensivvården under pågende 
respiratorbehandling (Järnesund 2014).  
Döden konstateras då genom undersökning av hjärnan som visar att hjärnans samtliga 
funktioner totalt och oåterkalleligt har upphört att fungera. Detta görs genom två kliniska 
neurologiska undersökningar av hjärnans kranialnerver och dess reflexer. Dessa 
undersökningar måste i vissa fall kompletteras med en röntgenundersökning 
(fyrkärlsangiografi) om inte vissa kriterier uppfylls. Då döden är fastställd med direkta 
kriterier får fortsatt medicinska insatser för att upprätthålla andning och cirkulation normalt 
inte pågå längre tid än 24 timmar för att bevara organen i avvaktan på ett ingrepp för 
transplantation (SOSFS:2005:10). För att fastställa död hos en patient som vårdas i respirator 
ska läkaren vara specialistkompetent (SOSFS:1987:269). 
 

Samtycke  
 
Behovet av organ för transplantation har världen över blivit en växande angelägenhet dels för 
individen som är i behov av ett nytt organ men även för samhället i stort och där är samtycke 
till organdonation av yttersta vikt (Berntzen & Björk 2014, s.267). 
Vårdgivaren är skyldig att främja donation av organ från avlidna och verka för att möjliga 
donatorer kan identifieras, vilket tydligt framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2012:14). 
Svensk transplantationslag (SOSFS:1995:831) utgår från varje människas rätt att själv 
bestämma om man vill donera sina organ och/eller vävnader eller ej. Den bygger på att i de 
fall viljan inte är uttryckt eller känd så är vi förväntat positiva till donation - ett förmodat 
samtycke, det vill säga ett ”ja” till att donera sina organ eller vävnader. Viljan kan 
dokumenteras via ett donationskort eller med registrering i donationsregistret, även muntligt 
uttryckt vilja gäller. Sökning i registret får göras först efter att döden är fastställd och då 
endast av behöriga personer som till exempel transplantationskoordinatorer (Järnesund 2014).  
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I de fall den avlidne inte har meddelat sin vilja tillfrågas närstående för att tolka dennes vilja. 
Endast i de fall den avlidne inte har meddelat sin inställning har de närstående rätt att använda 
sin vetorätt vilket innebär rätten att inte ge medgivande till organdonation (Järnesund 2014).  
 
Enligt svensk transplantationslag (SOSFS:1995:831) är det sjukvårdens skyldighet att utreda 
den avlidnes inställning till donation. Samtal med närstående kring donation kan inledas redan 
innan döden är fastställd, men rutinen är dock att detta görs efter att dödsbeskedet delgivits. 
Samtalet utgår utifrån frågan om samtycke till organdonation och avslutas med att 
organdonationen äger rum, eller att behandlingen dras tillbaka som en följd av ett uteblivet 
samtycke till organdonation (Floden, Persson, Ritzell, Sanner & Forsberg 2011, s.3184).  
 

Sjukhusets organisation för organdonation 
 
Vid de sjukhus där donationsverksamhet får utföras ska det enligt lag sedan 2005 finnas 
tillgång till donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig sjuksköterska (DAS). I 
deras uppgifter ligger bland annat att förbereda verksamheten i att ha nödvändiga rutiner och 
kunskaper för att vårda en möjlig donator. 
Transplantationskoordinatorerna utgår från landets transplantationsenheter och står för 
rådgivning och stöd i donationsprocessen, koordinerar vilka mottagare som ska transplanteras 
samt ansvarar för olika utbildningsinsatser. Dessa kontaktas på ett tidigt stadium när en möjlig 
donator är identifierad (Järnesund 2014).  
EDHEP (European Donor Hospital Education Programme) är ett utbildningsprogram som 
utarbetats för läkare och sjuksköterskor på IVA för att kunna möta och ta hand om sörjande 
närstående i samband med organdonation (EDHEP 2015).             

 
Definition av intensivvård  
 
Intensivvården i Sverige startade 1952 i Borås genom överläkare Åke Bauer. Han skapade en 
prototyp för intensivvård som snabbt spred sig till andra sjukhus - den svenska intensivvården 
bygger i hög grad än i dag på hans insatser (Larsson och Rupertsson 2005,s.663).  
Intensivvård är en vårdnivå, inte en vårdplats. Intensivvård definieras som avancerad 
behandling, diagnostik eller övervakning vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner 
(Wickerts 2014).  
 

Intensivvårdsmiljön 
 
Intensivvårdsmiljön kan upplevas som mycket främmande och desorienterade med dess mer 
eller mindre konstanta larm som ljuder av medicinsk-teknisk utrustning (Burr G., 2001,s.19). 
På IVA finns mätbara parametrar ständigt tillgängliga. Sjuksköterskan på IVA bör kunna 
värdera och prioritera värdet av dessa, samt balansera detta mot andra värden i en mer human 
och livsvärldsbaserad kontext mellan hand (praktiska färdigheter), huvud (protokoll och 
evidens) och hjärta (etisk och human dimension) och här hitta en balans i vårdandet (Galvin 
2010, s.170 ). 
Enligt en svensk avhandling (Olausson 2014) beskrivs den tekniktäta miljön som omtumlande 
men även som livgivande. Intensivvårdsrummet är både en trygg men också en känslosam 
plats att befinna sig i för närstående. Det upplevs också som en existentiellt laddad plats där 
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gränserna mellan det som är privat och offentligt suddas ut.  På IVA är det svårt att skapa 
avskildhet på grund av dels rummets arkitektoniska utformning men också på grund av 
ständig närvaro av personal och de rumsliga gränserna mellan patient, närstående och 
personal blir mer otydliga. Närstående sökte ständigt en egen plats i rummet för att få vara 
nära den som vårdas (Burr 2001, s.41; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009a, s.116; Olausson 
2014, s.59-61). För närstående var personalens förmåga att visa på trygghet i situationen av 
högre betydelse än den fysiska miljön (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009a, s.115-116). Att 
vårdaren upplever arbetssituationen och arbetsmiljön som positiv är viktigt i sig för att 
vårdaren ska kunna bedriva en fullgod vård (Dahlberg & Segesten 2010, s.123). 
 

Intensivvårdssjuksköterskans kompetensområde 
 
Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna hantera, identifiera komplexa frågeställningar samt 
visa på ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående. 
Intensivvårdssjuksköterskan ska visa respekt för patientens värdighet och integritet samt för 
den enskilda individens självbestämmanderätt, utifrån dess kulturella bakgrund. 
Vidare ska intensivvårdssjuksköterskan stödja och informera närstående i samband med vård i 
livets slutskede och i samband med vård av donator inför organdonation och även kunna 
bemöta närståendes sorg och krisreaktioner samt stödja copingstrategier (Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, uå). 
 

Sjuksköterskans roll i samband med organdonation 
 
Sjuksköterskan har en central roll och är involverad socialt, fysiskt och psykiskt i 
organdonationsprocessen och varje sjuksköterskas upplevelser varierar (Floden et al. 2011, 
s.3187). 
I en amerikansk avhandling beskrevs att sjuksköterskor som gav psykologisk och fysiologisk 
vård till andra människor blev efter en tid uttröttade eller utbrända på grund av det 
känslomässiga engagemang som krävdes i en direkt vårdande relation. Relationen mellan 
närstående och sjuksköterskan kunde vara positiv men också ansträngd och i kombination 
med eventuell personalbrist kunde vårdandet av en potentiell organdonator och dess 
närstående vara mycket stressframkallande (Pallard 2011, s.15-25). Oavsett stressorer så 
visade studien hur sjuksköterskor hanterade sina erfarenheter och känslor var av stor vikt för 
att hitta vägar att undvika obearbetade känslor. Nyutbildade och oerfarna sjuksköterskor löpte 
större risk för utbrändhet (Pallard 2011, s. 16-19). 
 
Att vårda en patient som dör oavsett orsak är något som berör det inre jaget hos den som 
vårdar. Det är vid sådana tillfällen som sjuksköterskor reflekterar över liv och död. Döden 
finns som en realitet och påverkar oss alla personligen. Även om hjärtat slår på donatorn 
upplevs situationen oåterkallelig. Detta leder till begreppet “den paradoxala döden”, där 
sjuksköterskan står ansikte mot ansikte med en kropp vars hjärta fortfarande slår (Monforte-
Royo & Roque 2012, s. 297+299). 
Sjuksköterskor som arbetar inom intensivvård blir hela tiden påminda om döden och det 
omöjliga i att kunna rädda alla. Under vissa omständigheter är det kanske förståeligt att 
sjuksköterskor har ett mer “tekniskt” förhållningssätt att närma sig patienten, för att orka med 
(Burr 2001, s.12).    
Vårdandets svåra upplevelser och de ibland negativa känslor som väcks måste bearbetas och 
hanteras på ett sätt så att det inte påverkar vårdens kvalitet till den enskilde patienten 
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(Dahlberg & Segesten 2010, s.122). Det är viktigt att beskriva aspekter av vårdande som 
ställer stora krav på vårdarna framförallt i tider där stress och utbrändhet är allvarliga 
samhällsproblem.  
En del vårdare beskriver svårigheter i att visa den egna sorgen som olika situationer i 
vårdandet kan utlösa och i detta hur de ska handskas med sina egna tårar (Dahlberg & 
Segesten 2010, s.122-123). Att som vårdare inte våga se utsatthet och sårbarhet kan i sin tur 
leda till moralisk stress hos vårdaren själv och därmed ge upphov till egna hälsoproblem 
(Arman & Rehnsfeldt 2006, s.82). 
 
Etiskt svåra situationer kan påverka vårdarnas agerande och står därmed i direkt relation till 
den kvalitet av vård som patienten erhåller (Dahlberg & Segesten 2010, s.122-123).  
Kliniska vårdsituationer som ofta resulterar i moralisk stress hos sjuksköterskan på IVA är i 
samband med vård i livets slutskede, då vården upplevs vara utan medicinsk mening och då 
närstående önskar att vidmakthålla en vård utan att se till patientens bästa intresse eller också i 
vård ställd till en organdonator (Fridh 2014, s.307). 
 
Den enskilt viktigaste faktorn till varför organdonation inte äger rum trots att det är den 
avlidnes önskan är intensivvårdspersonalens attityd till organdonation. Ju mer positiv 
sjuksköterskans attityd var desto större blev insatserna för att inhämta samtycke till 
organdonation (Floden et al 2011, s.3184). Sjuksköterskor som hade erfarenheter från samtal 
med närstående till en potentiell organdonator var övervägande mer positiva i att kämpa för 
att skydda dennes vilja och önskningar samt hade en mer positiv attityd till organdonation 
(Forsberg, Lennerling, Fridh, Ritzell , Lov´en & Floden 2015, s.1-8).  
Tvivel på att en person verkligen är död med total hjärninfarkt finns utanför IVA, men även 
bland sjuksköterskor som vårdar organdonatorer. Studier har visat att mindre än hälften av 
sjuksköterskorna på IVA hade tilltro till den kliniska undersökningen av total hjärninfarkt om 
inte en kompletterande cerebral angiografi genomfördes (Floden et al 2011, s.3187).  
 

Livsförståelse, livsvärld och lidande i relation till närstående 
 
Lidande och livsförståelse utgör grundvalar för vårdandet. Med lidande menas att möta något 
ont och ofrånkomligt i livet. Livsförståelse är en människas totala förståelse av och syn på 
livet som sådant, där djupare mening och mål ingår (Arman och Rehnsfeldt 2006, s.12).  
Livsvärldsteorin är en vetenskaplig modell för att beskriva hur vi lever och verkar 
tillsammans med företeelser och andra människor i vårt livsutrymme. “Livsvärlden är en 
mångbottnad värld som finns med oss överallt, i allt vi företar oss och sätter oss i samband 
med allt annat i världen” (Dahlberg 2014, s.53). Livsvärldsperspektivet kan hjälpa till att styra 
komplexiteten och mildra de nödvändiga men ibland mindre humana aspekterna av 
intensivvård och i stället hjälpa sjuksköterskan att företräda patienten. (Galvin 2010, s.170).  
 
Att inkludera närstående är speciellt viktigt då inte finns några egentliga behandlingsalternativ 
samt när den sjuke inte kan ta emot information. En närstående är utifrån ett vårdvetenskapligt 
hänseende den som patienten väljer ut - familj eller annan släkt, partner, vän, granne eller 
arbetskamrat (Dahlberg & Segesten 2010, s.119-120).  
En svår sjukdom eller olycka som kräver intensivvård är en överväldigande och drastisk 
upplevelse som får djupgående följder för närstående (Burr 2001, s. 24; Fridh, Forsberg & 
Bergbom 2009a, s.113-114). De närstående kan uppleva ett nästan outhärdligt lidande, även 
kallat ett “andrahandslidande” i samband med bevittandet av en näras lidande eller 
förestående död  (Arman och Rehnsfeldt 2006, s.70-71).  
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Människans livsförståelse blir ett uttryck för en människas livsåskådning. Livsförståelsen är 
inte statisk, den kan vara omedveten och ibland omogen och föränderlig. Livsförståelsen 
avgör hur en människa blir berörd av den andra människans lidande. Härutifrån kommer 
barmhärtighet, kommunikation och medkänsla. Arman och Rehnsfeldt (2006) beskriver 
vidare sitt resonemang utifrån något de kallar för universell livsförståelse och med det menar 
de att livet kan ses som ett universellt fenomen givet till människan. Detta bygger på 
forskning som visar hur avgörande mötet mellan människor kan vara i livsavgörande 
skeenden, det kan i själva verket ge kraft att gå vidare. I mötet finns en ömsesidig sårbarhet. 
Då meningen med livet blir ifrågasatt kan det påverka livsförståelsen. Innebörden av lidandets 
kamp är en konfrontation och ett personligt möte med något oönskat, ont och ofrånkomligt. 
Genom lidandet och de känslor som bearbetas finns det möjligheter att återigen öppna sig och 
få en ny och annorlunda livsförståelse. Människan kan i lidandets kamp behöva bryta samman 
eller bli helt utom sig, eller till och med falla ihop. Arbetet med att släppa loss känslor kan ta 
olika uttryck men är i sig befriande. Det kan handla om att gråta ut och att få möjlighet att 
prata ut om sina känslor och funderingar som närstående (ibid, s. 34-95).  
 
Livshändelser av existentiell karaktär och dramatik benämns som livsavgörande och i denna 
inledande fas av lidande kan människan även försöka göra allt för att hålla sig samman och 
kan till en början reagera med att bli avstängd. Rent kliniskt kan den här fasen se ut som en 
sorts icke-lidande. Människan kan i sina försöka att hantera sina känslor genom att stänga in 
dem och fokusera på nuet eftersom framtiden verkar omöjlig att förstå. Detaljer blir viktiga 
och det kan tolkas som irrationellt beteende hos den lidande. Övergripande insikt i situationen 
kan vara svår att ta till sig och eventuella begravda känslor kan utlösa starka urladdningar i 
form av överdrivna reaktioner på för exempelvis en provtagning eller i ett besked. För att 
vårdaren skall klara att möta dessa känslor krävs både ödmjukhet och en kravlös kärlek i 
kombination med en inre styrka och erfarenhet. Ett obekräftat lidande kan vara det allra 
svåraste lidandet, och här kallas det också för det outhärdliga lidandet (ibid, s. 46-49). 
Då vårdaren medvetandegör sin egen livsförståelse genom att reflektera över vilken påverkan 
hen kan ha till exempel i ett samtal med en annan människa, kan det vara till gagn för den 
lidande. Ju mer professionell vårdaren är desto mer framträder ett naturligt möte och om 
vårdaren vågar använda sig själv. Det kräver tid och mod att våga spränga sig in i någon 
annans lidande (ibid, s. 36-37). 
 

Vård på IVA i livets slutskede 
 
I de fall där medicinska insatser och god omvårdnad inte kan förhindra att sjukdomsförloppet 
går mot döden, är det viktigt att förklara för de närstående vad som sker. Som vårdare bör 
man inte förutsätta att närstående har varit med om när någon har dött tidigare (Ingvar, 
Lagercrantz, Lynoe, Furst, Frostegård & Rynning 2009, s. 53). 
Sjuksköterskan strävar efter att ge den döende patienten ett värdigt slut de sista timmarna och 
när de närstående är närvarande försöker sjuksköterskan göra sitt yttersta för att de skulle få 
ett bestående minne av lugn och värdighet kring deras käres död trots dennes tidigare lidande i 
denna högteknologiska miljö (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009b, s. 235). 
Att för närstående få en stund med den döde för sig själva för att säga farväl är mycket 
betydelsefullt. På IVA ske detta oftast i ett separat rum efter att man gjort iordning den döde. 
Majoriteten av de närstående upplevde att ta farväl i detta rum som något positivt medan en 
del tyckte att den döde var alltför förändrad, då den varma kroppen var lättare att förhålla sig 
till inne på intensivvårdsrummet. De närstående blev erbjudna att komma tillbaka till IVA 



7 

efter en tid för ett uppföljningssamtal. Dessa samtal underlättade för de närstående att gå 
vidare och försonas med vad som hänt (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009a, s. 115-116). 
I en avhandling framkommer det att upplevelsen att bli “lotsad” av sjuksköterskan som 
närstående är av av stor betydelse. Denna metafor skapades av författaren som tolkade detta 
utifrån beskrivningar av det som närstående upplevde var en strukturerad, varm och 
professionell omvårdnad och som sedan gav en bestående upplevelse av god omvårdnad trots 
en näras död och den förlust eller sorg som detta skapade (Fridh 2009, s. 39).  
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
På intensivvårdsavdelningar då människor avlider av obotliga hjärnskador, där döden 
konstateras genom så kallade direkta dödskriterier och dessa patienter samtidigt vårdas i 
respirator kan de bli organdonatorer.  

I de flesta fall är det sjuksköterskan som står närmast den potentiella 
organdonatorn/organdonatorn i vårdandet och även är den som upprätthåller relationen med 
de närstående som befinner sig i ett tillstånd av chock och sorg. Vårdandet genomgår en 
tydlig förändring i samband med att patienten dödförklaras med direkta kriterier. Från att ha 
vårdat en person och försöka rädda dennes liv ska nu sjuksköterskan tillgodose bevarandet av 
och vårdandet av den döda kroppen samt ta hand om närstående. Kroppen vårdas nu för 
“någon annans skull” det vill säga den möjliga mottagaren/ mottagarna av organen. 

Förutom sjuksköterskans egna existentiella utmaning i att vårda en potentiell organdonator 
eller en organdonator, ska hen se till att donationsprocessen fortlöper som den ska . Att då 
vara säker på och förstå dödskriterierna, att vara klar över sin egen inställning och att känna 
sig trygg i situationen som sjuksköterska är kända faktorer för att främja vårdandet av en 
organdonator.  

Med tanke på att denna vård är sällan förekommande och sker i en komplex miljö är det av 
betydelse att beskriva och belysa hur sjuksköterskan använder sina erfarenheter och hanterar 
sina kunskaper och upplevelser i detta vårdande. 
 

SYFTE 
 
Att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av vårdandet i 
samband med organdonation. 
 

METOD 
 
För genomförande av denna litteraturstudie har Axelssons (2012) modell valts. En 
litteraturstudie innebär att empirisk kunskap sammanställs och bidrar till fördjupad kunskap 
utifrån vald forskningsfråga. För att kunna studera ett problem ur olika perspektiv och få ett så 
innehållsrikt resultat som möjligt är det en fördel om litteraturstudien innefattar både 
kvalitativ och kvantitativ forskning (Axelsson 2012, s. 203-219). 
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Datainsamling 
 
Inför datainsamlingen lästes litteratur av både Axelsson (2012) och Friberg (2012) för att få 
kunskap om hur detta steg i en litteraturstudie går till. Till en början gjordes en pilotsökning 
2015-01-29 i form av vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl och PubMed under 
sökorden: brain death -, experience och intensive care/critical care vilket gav ett ohanterbart 
antal träffar. En förfinad sökning gjordes 2015-02-03 och sökorden som då användes var: 
brain death, critical care nursing och organ procurement med hjälp av svenska ämnes-
ordslistans MeSH-termer.  
Begränsningar var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, ha abstract tillgängligt, 
publicerade mellan 1985-2015 och att de skulle vara på engelska.   Genom dessa 
begränsningar erhölls 60 sökträffar. Majoriteten kunde direkt sorteras bort efter genomläsning 
av abstracts, då dessa inte svarade upp mot syftet. Åtta artiklar och en avhandling valdes ut 
som matchade litteraturstudiens syfte och hade ett vårdvetenskapligt perspektiv.  
En kompletterande sökning gjordes där sökordet caring ersatte organ procurement vilket gav 
2 artiklar som matchade syftet. Manuell sökning i artiklarnas referenslistor gav ytterligare 2 
artiklar. Slutligen inkluderades dessa vilket resulterade i 13 forskningsresultat (se Bilaga 1).  
För att få ett så innehållsrikt resultat som möjligt inkluderades både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. Avhandlingen och 10 av artiklarna var kvalitativa, en artikel var 
kvantitativ och en artikel var både kvantitativ och kvalitativ.   
Initialt var tanken att endast skriva om sjuksköterskans upplevelser i skiftet, tiden från då en 
patient förklaras död med direkta kriterier till dess att en eventuell organdonation kommer till 
stånd. Då forskningen inom det valda området visade sig vara begränsad resulterade det i att 
syftet fick ändras till att inbegripa sjuksköterskans erfarenheter av hela 
organdonationsprocessen.  
Datamaterialet i denna studie är både nationellt och internationellt. Artiklarna kommer ifrån 
Sverige, Norge, USA, Australien, Brasilien och Iran. 
 

Dataanalys 
 
Utvalda artiklar och avhandlingen lästes igenom noggrant för att få en uppfattning vad de 
handlade om och om de mötte upp mot litteraturstudiens syfte.  Anteckningar gjordes under 
tiden och en sammanställning gjordes av artiklarnas och avhandlingens syften, metoder/ urval 
och resultat enligt Axelsson (2012, s. 212-214), se Bilaga 2. Denna tabell utgjorde grunden till 
vad som presenteras i resultatet. Axelsson (2012, s. 212) skriver vidare att det är viktigt att gå 
från helhet till delar för att slutligen komma fram till en ny helhet i det resultat som ska 
presenteras. 
För att skapa en grundstruktur för resultatet utgick vi från de mest framträdande teman i 
datamaterialet. Genom att använda dessa teman som underrubriker och sedan sammanföra 
data under respektive underrubrik skapades denna grundstruktur. Artiklarnas och 
avhandlingens resultat lästes åter igenom och för att lättare kunna se samband och för att få en 
överblick av materialet användes färgpennor till respektive underrubrik. Utifrån dessa ritades 
en tankekarta med möjliga teman för på så vis åskådliggöra eventuella teman och subteman 
som kunde svara an mot syftet.  
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RESULTAT 
 
Under analysen framkom slutligen 2 teman samt 8 subteman som redovisas i Tabell 1 som 
inledande av resultatet nedan. 
 
Tabell 1: Resultatets teman och subteman 
 

Teman Subteman 

Vårdande ansvar - Patientens företrädare 
- Kroppen 
- Närstående 

  

Professionell utmaning och ambivalens - Vårdande i en gråzon 
- Vårdandet byter skepnad 
- Kluvenhet till diagnos 
- Kompetens inför uppgiften 
- Coping 

 

Vårdande ansvar 
 
Ett framträdande tema som framkommer i resultatet är att det i sjuksköterskans upplevelse av 
att känna ansvar är centralt att “inget får gå fel”, varken i vårdandet av organdonatorn eller i 
relationen till närstående (Floden & Forsberg 2009, s. 309; Floden, Berg & Forsberg 2011, s. 
309;  Salehi, Kanani & Abedi 2013, s.478 ). 
 
Det uppenbaras två parallella spår i vårdandet: att tillgodose omvårdnadsbehoven och ge 
medicinsk-teknisk vård till den avlidne för att bevara organen i optimalt skick samt att 
åstadkomma en stödjande, respektfull och värdig relation med närstående som är i en 
omvälvande och chockartad situation. Detta ska sjuksköterskan hantera samtidigt som 
organprocessen fortgår för att utmynna i en möjlig organdonation (Day 2001, s.309; Forsberg, 
Floden, Lennerling, Karlsson, Nilsson & Fridh 2014, s.278; Pearson, Robertson-Malt, Walsh 
& Fitzgerald 2001, s. 135; Watkinson 1995, s. 935). 
 

Patientens företrädare 
 
Sjuksköterskor på IVA förväntas att ha organdonation i åtanke under vårdandet av en patient 
som drabbats av svåra skallskador och som försämras i sitt tillstånd, till exempel med 
uteblivna reflexer. En tydlig roll som utkristalliseras för sjuksköterskan är att vara spindeln i 
nätet för att fånga upp en potentiell donator i tid och att gå från detta till att fullfölja 
donationsprocessen kan upplevas som en utmaning för sjuksköterskan. Hur sjuksköterskor 
reagerar på denna situation och hur de balanserar vårdandet av kritiskt sjuka skallskadade 
patienter med det professionella ansvaret i en donationsprocess är en fråga som är av både 
etisk och klinisk vikt. Att vara en förträdare för patienten ses av sjuksköterskan som viktigt 
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och som ett ansvar, och även om en del sjuksköterskor har uppfattningen att deras ansvar 
främst är för de levande, upplever andra att detta ansvar fortsätter med vårdandet av den 
avlidne och de möjliga mottagarna av organen (Day 2001 s.308-309; Floden, Berg & 
Forsberg 2011, s.309; Pallard 2011, s.158).  
 
När patienten är identifierad som en potentiell organdonator hålls kroppen fortsatt syresatt via 
en respirator till dess donationsoperationen är genomförd. Sjuksköterskor upplever att 
vårdandet genomgår en förändring från att ha försökt rädda patientens liv till ett aktivt 
intensifierande för att bevara organen för att möjliggöra organdonation. På grund av 
omfördelningar i hemodynamiken och vätskebalansen i kroppen som följd av den totala 
hjärninfarkten är sjuksköterskan som vårdar patienten i den “grå” zonen tvungen att snabbt 
byta fokus i vårdandet mot en organbevarande vård (Pallard 2011, s.159; Day 2001, s. 309).  
 
Organdonation upplevs som en del av arbetet på en IVA och sjuksköterskor beskriver att de 
har ett ansvar för att möjliggöra organdonation, vilket motiveras av den respekt och värdighet 
för den avlidne som vårdandet vilar på.  Att vårda en organdonator kräver extra åtagande och 
mer känslomässigt engagemang jämfört med vårdandet av andra patienter (Floden, Berg & 
Forsberg 2011, s. 309).  
Upplevelsen av att organdonation är en gåva och en frivillig handling samt att närstående inte 
ska känna att organen “tas” anses viktigt. Sjuksköterskan beskriver det som ett ansvar att vara 
företrädare och talesperson för patienten och om inte frågan ställs eller tas upp försvinner 
möjligheten för patienten att donera sina organ. Ärlighet och respekt är avgörande och centralt 
i sjuksköterskans ansträngningar för att de närstående ska kunna känna sig trygga och känna 
att beslutet om donation ska vara genuint. Detta även om beslutet skulle resultera i att 
organdonation inte äger rum. I sina ansträngningar att försäkra sig om att de närstående tas väl 
om hand är fullföljandet av den avlidnes vilja ett sätt att genomföra detta. Sjuksköterskan 
känner det svårt att ta hand om situationer där närstående säger “nej” och då detta tolkas som 
viljan hos de närstående och inte hos den avlidne (Floden & Forsberg 2009, s. 309; Floden, 
Berg & Forsberg 2011, s. 309; Meyer & Björk 2008, s.135). 
 
Sjuksköterskor uttrycker och beskriver frustration över de gånger som behandlande läkare 
uttrycker att “inget mer kan göras”, men ändå inte byter fokus mot ett möjliggörande av 
organdonation. Så även de gånger den avlidne blivit berövad möjligheten att kunna donera, 
till exempel då beslutet av någon anledning tas att inte ställa frågan eller då vårdandet av 
organen inte är optimalt (Day 2001, s. 309; Floden & Forsberg 2009, s. 309). 
Om en patients möjligheter att få donera förbises sjunker sjuksköterskans motivation och 
insatser för att hålla hålla kroppen vid liv. Men om samtycke inhämtas och donatorns vilja 
följs försöker sjuksköterskan ser till att undvika komplikationer som till exempel 
hjärtstillestånd för att möjliggöra donation (Day 2001, s. 309).  
 

Kroppen 
 
Upprätthållandet av livsuppehållande behandling och att vårda organen är enligt 
sjuksköterskor möjligt även när de har organdonation i tanken. Ansträngningarna upplevs som 
meningsfulla och viktiga för att “gåvan” ska vara i ett så bra skick som möjligt, för att 
mottagarna av organen ska få största möjliga fördel och att livet på ett sätt genom detta 
kanske kan få fortsätta (Meyer & Björk 2008, s.136; Virginio BCAE., Escuderio CL., 
Christovam BP., Sivino ZR., Guimaraes TCF., Oroski G. 2014, s. 96). 
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När sjuksköterskan vårdar en skallskadad patient är fokus för omvårdanden helt inställt på 
patientens välbefinnande och behandling. När patienten väl dödförklaras behöver 
sjuksköterskan inte längre oroa sig för patienten som en person, utan enbart som en fysisk 
kropp. Kroppen blir mer ett objekt, men ett objekt med värde och sjuksköterskan fortsätter 
därför hålla kroppen ren och sköta den varsamt. Genom omvårdnad och genom att se till att 
patienten är ren och prydlig försöker sjuksköterskan förmedla till närstående att den avlidne 
inte bara är en sak som vårdas för att sedan kunna användas. Skötseln av kroppen används 
som ett sätt att interagera med de närstående och trots att sjuksköterskan fortsätter att vårda 
kroppen omsorgsfullt av respekt och värdighet för den döde och för familjen, genomgår 
vårdandet en subtil men grundläggande och klar övergång - från att ha vårdat en person 
vårdas nu en kropp där stöd ges till organen och kroppens funktioner upprätthålls. En 
dödförklarad kropp gör ingen skillnad på obehag eller behag eller mellan smärta och 
smärtfrihet, vilket gör att vissa vårdande handlingar som ges till levande patienter nu inte 
längre äger rum (Day 2001, s.309-310; Meyer & Björk 2008, s.135; Pearson et al 2001, s. 
136; Watkinson 1995, s.935). 
 

Närstående 
 
Centralt i sjuksköterskans relation till de närstående är att vara ödmjuk, närvarande och 
samtidigt professionell och informera, samt att kunna möta med empati. Sjuksköterskorna ser 
det som deras särskilda ansvar att skydda, stödja och hjälpa närstående genom denna tid. 
Även om det medicinska vårdandet av patienten kan vara tidskrävande upplever 
sjuksköterskor att de har ett ännu större ansvar för närstående i att kunna möta deras behov i 
denna komplexa och mycket speciella situation (Day 2001, s.309; Floden & Forsberg 2011, 
s.309; Meyer & Björk 2008, s. 135; Pallard 2011,s. 161; Pearson et al 2001, s.135; Watkinson 
1995, s. 935). 
 
Ärlighet upplevs vara avgörande i kontakten med närstående, annars kan donationsprocessen 
kompliceras innan beslutet om organdonation är taget. Exempelvis kan det upplevas svårt att 
förklara varför det ska tas prover och att vissa undersökningar ska genomföras - detta upplevs 
som oärligt och som att bryta ett förtroende (Floden, Berg & Forsberg 2011, s.309; Meyer & 
Björk 2008, s.136).  
 
Ett väl fungerande samarbete mellan sjuksköterskan och läkaren där de är väl förberedda och 
ha rätt timing beskriver sjuksköterskan är av vikt, samt att innan ha “läst av” om de 
närstående är redo för frågan angående organdonation. Ibland saknas tid av förberedelse, 
speciellt om det är mycket att göra på ett arbetspass, men eftersöks av sjuksköterskor. Genom 
ytterligare samtal eller information till närstående kan det förtydligas att beslutet ska utgå 
ifrån patienten och dennes vilja, speciellt om det finns olika åsikter mellan de närstående. 
Detta upplever sjuksköterskor kan avlasta de närstående - de inte ska fatta ett beslut utan 
endast tolka den avlidnes vilja.  
Sjuksköterskor beskriver att det är av största betydelse att respektera och inte påverka 
närstående i frågan angående organdonation eller när viljan inte är uttryckt från patienten - 
utan de vill förmedla att ett nej är lika gott som ett ja. Åtagandet i att upprätthålla relationen 
och att utgöra ett fördomsfritt stöd i närståendes beslut oavsett egna åsikter, anses som 
självklart och av central angelägenhet för sjuksköterskorna. Varje enskilt fall är unikt och det 
finns inget automatiskt sätt att agera, ingen färdig mall att gå efter och varje situation upplevs 
som ny och smärtsam (Floden, Berg & Forsberg 2011,s.310; Forsberg et al 2014, s.279; Oröy, 
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Stromskag & Gjengedal 2013, s.206-208; Pearson et al 2001,  s.136; Virginio et al 
2014,  s.96). 
 
Sjuksköterskor upplever det som ett dubbelt trauma för närstående att både tvingas 
konfrontera en snabb och oväntad död av någon kär, samt att vara tvungna att ta ställning till 
frågan om organdonation - en fråga som kan framkalla känslor av skuld, ansvar samt 
ambivalens över beslutet. Den person som informerar om tillståndet och ställer frågan om 
organdonation bör vara någon som de närstående har skapat en relation till och litar på - detta 
är mycket viktigt för att skapa en tillit och trygghet i det beslut som ska tas. Sjuksköterskan 
beskriver sig ha rollen att vara närvarande, stödjande och lyssnande under dessa samtal samt 
vara den som följer upp de frågor som de närstående kan ha (Floden & Forsberg 2009, s.308; 
Meyer & Björk 2008, s.136). 
När omständigheterna är sådana att en god relation mellan sjuksköterskan och de närstående 
av någon anledning inte har kunnat etableras, upplevs det av sjuksköterskan som betydligt 
svårare att berätta om att patienten är död (Watkinson 1995, s. 935). 
 

Om samtycke ges till donation behöver sjuksköterskan oftast förklara förändringen i 
vårdandet av den avlidne organdonatorn. Det är avgörande inte bara för sjuksköterskan, utan 
framför allt för de närstående att klargöra att deras kära nu är död - börja försöka och 
acceptera situationen och denna paradoxala död. Sjuksköterskorna förstår vikten av att nu inte 
längre tala till den döde, att särskilja de två faserna före och efter att patienten är förklarad 
död, och nu i stället vända sig till de närstående och tala om den döde. Sjuksköterskan talar 
inte längre “till” patienten, utan “om” patienten (Floden & Forsberg 2009, s. 309; Floden, 
Berg & Forsberg 2011, s.310; Meyer & Björk 2008, s.139; Pearson et al 2001, s. 136).   
En del sjuksköterskor förändrar inte sitt vårdande beteende utan fortsätter tala till och 
behandla patienten som de gjorde innan den var död - detta för att visa respekt och omsorg till 
närstående. Även om sjuksköterskor förstår att patienten är död, så är den avlidne fortfarande 
för dem en person som förtjänar vårdkvalitet och respekt och de anser att det är det enda sättet 
detta kan ske på. Detta kan göra att sjuksköterskans roll som “klargörare” blir betydligt 
svårare och kan skapa förvirring och tvivel hos närstående (Day 2001, s. 310; Pearson et al 
2001, s.135).  
Värdighet anses som ett fundament såväl som en viktig del av vårdandet, och sjuksköterskans 
ansträngningar utförs av respekt för den avlidne patienten och dennes närstående. Fastän 
sjuksköterskan fortfarande tar hand om organdonatorns fysiska behov och behandling, så 
riktas nu vårdandets fokus mer in på att stötta och bära de närstående genom denna tragiska 
händelse (Day 2001,s.310; Floden & Forsberg 2009, s.308-309+311; Floden, Berg & 
Forsberg 2011, s.309; Virginio et al 2014, s. 97; Watkinson 1995, s.935). 
 
Sjuksköterskan upplever det viktigt att närstående ska få möjlighet att förbereda sig mentalt, 
även om hoppet inte lämnar dem förrän livet är slut. En mångfald av reaktioner uppvisas och 
sjuksköterskor uttrycker behov av att vara kunnig i olika strategier under dessa 
omständigheter, vilket även kräver tid och kraft.  Vissa närstående har aldrig tänkt på döden 
och för de flesta kommer den smärtsamma förlusten som en chock. Ibland tas även kontakt 
med sjukhuskyrkan för samtal och stöd (Meyer & Björk 2008, s. 136-137; Pallard 2011,s. 
161). Möjligheten att erbjuda närstående den avskildhet och den tid som de behöver är ibland 
svårt eftersom sjuksköterskan på IVA ständigt ska vara nära patienten. Detta är en viktig 
aspekt av sjuksköterskans vårdande då inkräktandet på närheten kring patienten upplevs 
begränsa närståendes möjlighet att få den frihet och det utrymme som behövs för att kunna 
uttrycka sin sorg (Pearson et al 2001, s.135-136; Forsberg et al 2014, s.279 ).    
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Sjuksköterskorna upplever att de påverkas av de närståendes känslosamma tumult och 
gensvar på den ofta oväntade och snabba döden. Detta medför att de känner ett ännu större 
ansvar för att ta hand om närstående som är chockade och behöver praktiskt, emotionellt och 
kognitivt stöd (Day 2001,s. 310; Floden & Forsberg 2009, s.308; Floden, Berg & Forsberg 
2011 ,s.310; Meyer & Björk 2008, s.135; Pearson et al 2001, s. 136; Salehi, Kanani, Abedi 
2013, s.477+479; Virginio et al 2014,  s. 97). Under vårdandet av donatorer försöker 
sjuksköterskor skapa nya gränser och utrymme för detta vårdande. Att gå utanför och 
överskrida rutiner och praktiska ritualer för att möta behoven hos närstående är känslomässigt 
och yrkesmässigt givande för sjuksköterskan, vilket har sin grund i den empati som 
uppbringas genom de tragiska omständigheter som närstående har kastats in i (Day 2001,s. 
310; Floden, Berg & Forsberg 2011, s.310; Meyer & Björk 2008, s.135; Pearson et al 2001, s. 
136). 
 
En stor roll som sjuksköterskan innehar är som “klargörare” - att förklara omständigheterna 
och tvetydigheten i att patienten ser levande ut, men är förklarad död. Trots sin betydelse i 
rollen som “klargörare” är inte sjuksköterskor oberörda inför besluten som de närstående 
måste fatta, och från att ha stått intill ska de nu mer aktivt klargöra, stödja och trösta som det 
primära målet (Forsberg et al 2014, s.280; Pearson et al 2001,s.136). Om de närstående inte 
uppfattar eller förstår tillståndet hos den avlidne vid denna punkt kan de få nytt hopp då olika 
tester görs, behandlingen verkar fortsätta och därmed kan de inte vara mottagliga för frågan 
om organdonation. Att låta de närstående vara kvar under utförandet av apnétestet vid 
diagnostiseringen av direkta dödskriterier är ett sätt att underlätta för de närstående att förstå. 
Detta kan även medföra att frågan om organdonation kan tas upp på ett mer behagfullt sätt 
(Floden & Forsberg 2009, s. 309; Floden, Berg & Forsberg 2011, s.310; Meyer & Björk 2008, 
s.139).  

Att på ett tidigt stadium kunna ge information om patientens tillstånd ses som preventivt - de 
närstående behöver då inte fatta ett beslut i ett skede när många saker händer samtidigt. 
Erfarna sjuksköterskor uppfattar ofta tidigt om patienten kan vara en potentiell organdonator 
och frågan om donation kan då introduceras och vävas in i samtalen efter hand (Meyer & 
Björk 2008, s. 137). 

Det är viktigt med en värdig atmosfär runt den avlidne, att minimera larm och att uppmuntra 
inblandad personal att säga farväl till den avlidne innan organdonationen samt att även 
involvera operationsteamet (Forsberg A et al, s.280, 2014; Pearson et al 2001, s. 136). Att ge 
närstående möjligheten och utrymmet att få vara med sin käre efter donationen när patienten 
har återvänt till IVA är ständigt i tanken hos många sjuksköterskor. Från att ha tagit hand om 
en varm kropp ska nu sjuksköterskan förbereda en avliden inför ett farväl och hjälpa de 
närstående att förbereda sig för att kunna börja sörja och få ett personligt avslut. 
Sjuksköterskor betonar vikten av ett värdigt och högtidligt avslut samt av att närstående får se 
den avlidne organdonatorn efter donationsoperationen. De sjuksköterskor som har varit en del 
av denna process beskriver det som värdigt och berikande samt upplever det som en fin 
avslutning både för dem själva och för närstående. Att helheten är utförd på ett harmoniskt 
sätt anses vara viktigt och det är den känslan som sjuksköterskan vill att närstående ska ta 
med sig. De närstående brukar också erbjudas uppföljning ett par veckor efteråt (Floden & 
Forsberg 2009, s.311; Forsberg et al 2014, s.280; Meyer & Björk 2008, s.135).  
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Professionell utmaning och ambivalens 
 
Vårdandet av en potentiell organdonator upplevs som en mycket mer psykiskt och mentalt 
påfrestande situation jämfört med att vårda andra IVA-patienter. Sjuksköterskan har en 
mycket central roll i vården kring organdonatorn och dennes närstående och kan i samband 
med detta uppleva en stor personlig stress som kan vara ömsom stressande men också ömsom 
givande. Det paradoxala i att vårda en människa som ser levande ut men är död kan leda till 
en slags moralisk konflikt även då sjuksköterskan är införstådd i dödskriterierna. En konflikt 
mellan de egna känslorna och den upplevda plikten kan i detta skede framträda (Floden & 
Forsberg 2009, s.309; Floden, Berg & Forsberg 2011, s.309; Meyer, Björk & Eide 2012 
s.105; Pearson, Robertson-Malt, Walsh & Fitzgerald 2001, s.134-135; Salehi, Kanani & Abedi 
2013, s.478-479).  
 

Vårdandet i en gråzon 
 
En gråzon i vårdandet framträder då patienten ännu inte är förklarad död, men uppenbart är 
döende. Nu kan sjuksköterskan förstå att patienten troligen inte kommer att överleva och 
väntar på den klara punkt av avgränsning som talar om att vårdandet ska byta inriktning 
Emellanåt föredrar sjuksköterskor att vänta tills patienten är dödförklarad innan de tänker på 
organdonation, och utgår fram till dess från att varje patient har en potential att tillfriskna. 
Dock genom att inte förutspå en patients eventuella utfall riskerar sjuksköterskan att vara 
oförberedd för den instabilitet som kan ske i samband med att patienten dödförklaras. Att inte 
vilja förutspå hur det ska gå för patienten behöver inte betyda att sjuksköterskan inte tänker på 
att organdonation är ett möjligt utfall (Day 2001, s.308-309). 
Sjuksköterskan använder en rad olika sätt för att förutse vilken skallskadad patient som 
kanske inte kommer att överleva, på till exempel röntgen och kliniska undersökningar (Day 
2001, s. 308; Meyer & Björk 2008, s.136). Att som sjuksköterska vara några steg före i 
vårdande aktiviteter och att handla utifrån hänsyn till organens mottagare upplevs som rätt 
och inte alls oetiskt (Floden & Forsberg 2009, s.311). 
 
Sjuksköterskan beskriver organdonation som en process eller känsla av förändring där både 
närstående och vårdpersonal förbereder sig för den smärtsamma förlusten. Många 
sjuksköterskor beskriver att de intuitivt vet när patienten är död och att övergången från 
intensivvård till organdonation kan förklaras som en utveckling utan distinkta steg eller 
förändringar utan istället som en mer eller mindre heldragen process (Day 2001, s. 309; 
Floden, Berg & Forsberg 2011, s.310; Meyer & Björk 2008, s.137; Pallard 2011, s.160; 
Watkinson 1995, s. 935). 
 

Vårdandet byter skepnad 
 
Sjuksköterskor upplever att tidpunkten för döden är en vändpunkt. För sjuksköterskan som 
vårdar patienten och dennes familj, är det direkta förklarandet av döden en punkt av 
förändring, en klar gräns som föregåtts av klara fysiska tecken som nu utmynnar i en 
annorlunda relation till patienten/kroppen - en övergång från patient till objekt (Day 2001, 
s.210; Floden & Forsberg 2009, s.308-309; Floden, Berg & Forsberg 2011, s.309; Meyer & 
Björk 2008, s.135-136 ).  
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Vårdandet byter skepnad från att trappa ner medicinsk behandling till att i stället öka 
insatserna för att bevara organen i bästa skick. Innan detta sker hade det oftast varit en kamp 
för att rädda patientens liv även om utsikterna är små (Day 2001, s.309). Sjuksköterskan 
konfronteras med ett vårdande som inte tillhör det “vanliga vårdandet på IVA” och som de 
inte har samma handlingsberedskap för (Day 2001, s. 308; Floden & Forsberg 2009, s. 309; 
Virginio et al 2014, s.96). 

 

Kluvenhet till diagnos 
 

Intensivvårdssjuksköterskor kan uppleva en kluvenhet mellan donation och det möte med 
döden som kommer ur att patienten förklaras död med direkta kriterier, samt det vårdande 
som fortsatt ges till donatorn och dennes närstående. Kluvenheten består inte enbart i skillnad 
mellan liv och död, utan även i den process som går utanför bilden av det mänskliga döendet. 
I denna process upplevs kluvenheten eller “dubbelheten” baserad på att möta döden i denna 
form, samt på behovet i att bevara organ som kan bli användbara för transplantation (Salehi, 
Kanai & Abedi 2013, s.478; Virginio et al 2014, s. 96). 

Ambivalenta känslor hos sjuksköterskan som uppenbaras i vårdandet av en potentiell 
organdonator kan också vara att sjuksköterskan förstår att döden hos en människa kan ge 
möjlighet att förlänga och förbättra livet hos en annan och att samtidigt vara medveten om att 
den potentiella organdonatorns hjärta slår, “förlust för någon och vinst för någon annan” (de 
Araujo & Braga Massarollo 2014, s.217; Salehi, Kanani & Abedi 2013, s.477; Virginio et al 
2014,  s. 96). Känslan av plikt som kan finnas grundar sig i sjuksköterskornas medvetenhet 
om att någons liv måste avslutas för att en transplantation skulle kunna ske. Efter att beslutet 
om organdonation tas kan det dock infinna sig en befriande känsla (Floden & Forsberg 
2009, s.309). 
 
Det framkommer också ett motstånd i att starta upp med särskilda protokoll för dessa 
patienter och det i sig kan bero på svårigheter i att acceptera dödsförklaringen och detta 
beteende kan verka som en barriär mot denna dödsdiagnostik med direkta kriterier (de Araujo 
& Braga Massarollo 2014, s.217).  
Samtidigt så finns det ett motstånd i att avsluta respiratorbehandlingen på patienter som inte 
är villiga till donation. Detta trots att sjuksköterskorna är medvetna om vad lagstiftningen 
säger angående detta. Detta motstånd gäller inte bara själva bortkopplandet av respiratorn utan 
att även förklara detta för närstående. En del sjuksköterskor ger uttryck för att de trots att 
patienten är dödförklarad med total hjärninfarkt upplever de att intrycket de ger är att de i 
själva verket tar livet av patienten och att de har gett upp, speciellt om läkaren är obeslutsam i 
frågan. Detta trots att riktlinjer tydligt finns för borttagande av mekaniskt andningsstöd och 
detta kan i sig leda till ett sorts dödläge emellan sjuksköterskan och läkaren vilket kan 
fördröja tiden till att de närstående fick ta emot deras käras kropp för begravning. Döden kan 
också i sig upplevas som ett misslyckande efter de insatser som tidigare gjorts för att rädda 
patientens liv (de Araujo & Braga Massarollo 2014, s.217; Salehi, Kanani &Abedi 2013, 
s.478). 
 
I den amerikanska avhandlingen samt i en svensk studie framkommer att sjuksköterskorna 
upplever tillit till de omfattande tester och undersökningar som utförs av specialister för att 
konstatera att döden har inträffat. Detta gör att det kan vara lättare att acceptera övergången 
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och att följa protokoll. Det anses vara en ytterligare bekräftelse på en konklusiv diagnos 
(Floden, Berg & Forsberg 2011, s.310; Pallard 2011,s.160). 
Finns det tvivel mellan läkarna kring när och hur dödförklaringen går till, så skapar detta 
konflikter för såväl de närstående som för sjuksköterskorna. Annat som påverkar 
donationsprocessen kan vara, religion, brist på kommunikation, mellanmänskliga relationer, 
brist på hängivenhet och tillfredsställelse (de Araujo & Braga Massarollo 2014, s.217; 
Virginio et al. 2014, s. 95). 
 

Kompetens inför uppgiften 
 

Sjuksköterskans kunskap, erfarenhet, och attityd anses vara viktiga för när och hur skiftet av 
fokus äger rum (Meyer & Björk 2008, s.139). Den egna attityden till organdonation anses av 
sjuksköterskor vara avgörande för på vilket sätt de vårdar en organdonator samt vilken 
påverkan detta kan ha på närstående, speciellt vid de tillfällen den avlidnes vilja inte är känd 
(Floden & Forsberg 2009, s.311; Salehi, Kanani & Abedi 2013, s.479). 
 
Att vara trygg i sin roll och att känna sig själv som sjuksköterska är centralt. Att vara säker på 
betydelsen av total hjärninfarkt och att vara klar över sin attityd till organdonation upplevs 
som en förutsättning för att kunna vårda en organdonator och att samtidigt möta dennes 
närstående. Eventuella ofrivilliga muskelryckningar eller hosta som kan uppträda hos den 
potentiella organdonatorn är exempel på symtom som kan skapa en osäkerhet hos närstående 
och är därför viktiga för sjuksköterskan att känna till (Pallard 2011,s.160; Floden, Berg & 
Forsberg 2011, s.310). 

Närstående som möter en sjuksköterska som verkar illa till mods med organdonation känner 
sig inte omhändertagna och trygga. Genom att tidigare ha vårdat en organdonator och därmed 
ha fått erfarenhet av organdonationsprocessen anses skickligheten öka i sättet att 
kommunicera och hjälpa de närstående (Floden, Berg & Forsberg 2011, s.309; Meyer & 
Björk 2008, s. 13; Pearson et al 2001, s.136). 

Situationen att vårda en potentiell organdonator upplevs som känslig på ett psykologiskt plan, 
särskilt då patienten är ung eller då patienten/situationen påminner sjuksköterskan om något i 
sitt egna liv (Floden & Forsberg 2009, s. 309; Floden, Berg & Forsberg 2011, s.310; 
Watkinson 2001, s.936). Att vårda denna patientgrupp gör att sjuksköterskan i sig kan bli mer 
ödmjuk (Pallard 2011,s. 161). 
Organdonationsprocessen är utmanande och fodrar professionell kompetens. Sjuksköterskor 
upplever sig vara mer socialt kompetenta än teoretiska i ämnet, trots att protokoll för 
organdonation användes frekvent. Då sjuksköterskor ombes att allmänt skatta sin upplevelse 
av deras professionella kompetens i stort av att vårda en organdonator är den lägre än 
skattningen av den allmänna professionella kompetensen, här finns det heller inga köns eller 
ålderskillnader. Sjuksköterskor uttrycker också ett stort utbildningsbehov i ämnet, dels i att få 
tid för att läsa aktuell litteratur, erhålla sjukhus-baserade utbildningar, samt samtala kring 
ämnet på avdelningen. Dessa saker var sådana faktorer som skulle kunna påverka den egna 
upplevelsen av kompetensen. Dock visade denna undersökning att aspekter i detta ämne 
diskuteras sällan på avdelningen där sjuksköterskorna arbetade (Meyer, Björk & Eide 
2011,s.105-110). 
 
Samarbetet är viktigt i arbetslaget på IVA och likaså i samarbete med 
transplantationskoordinator/team (Pallard 2011, s.159). Sjuksköterskor beskriver ilska på 
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grund av att läkaren ibland agerar obeslutsamt genom att inge hopp till de närstående istället 
för att informera angående prognosen kring patienten och/eller att fortsätta med en 
meningslös behandling. Trots sin ilska försöker sjuksköterskorna att på olika sätt nå fram till 
läkaren för att få denne att se mer holistiskt på den aktuella situationen (Pallard 2011, s.171). 
Förberedelse och ömsesidig förståelse inom vårdteamet pekas ut som grundläggande för en 
god process (Day 2001, s. 309; Floden, Berg & Forsberg 2011, s.310; Meyer & Björk 2008, 
s.137; Watkinson 1995, s. 935). 
 

Coping 
 
En professionell inställning anses hjälpa sjuksköterskan att inte “tappa bort sig själv” i 
situationer som upplevs svåra. Även möjlighet att få avlasta sina upplevelser är till hjälp, till 
exempel genom samtal eller debriefing och även tid att reflektera ses som en nödvändighet 
(Floden & Forsberg 2009, s.309; Floden, Berg & Forsberg 2011, s.310; Meyer & Björk 2008, 
s. 137; Salehi, Kanani & Abedi 2013, s.479).  

Att under en kort tid ha vårdat flera organdonatorer kan vara en faktor som gör att vårdandet 
plötsligt känns övermäktigt. Återhämtning och möjligheten att “klara av” vårdandet uppnås 
genom att hitta en plats eller ett utrymme som inte alls står i samband med den vårdande 
miljön. En del går långa promenader längs stranden eller tar en ridtur. Ett sätt att hantera 
upplevelsen vid en donation kan vara att fokusera på en visshet om att det kan komma något 
gott ut av det tragiska som har hänt, och att även försöka få de närstående att se att ur denna 
död kan flera liv räddas (Pearson et al 2001, s.136). 

Att ha ett kollegialt stöd är grundläggande och mycket viktigt, trots detta lämnar denna form 
av vård spår - “känns sorgligt efteråt” och efterlämnar även en känsla av tomhet som om 
något gått förlorat (Day 2001, s.310; Floden & Forsberg 2009, s.309; Pallard 2011, s.163; 
Watkinson 1995,  s.935). 
Sjuksköterskorna upplever att det är svårt att hantera både organbevarandet och kontakten 
med närstående samtidigt. Att hantera sina känslor när unga människor är inblandade då ofta 
identifieringen blir ett särskilt svårt moment, speciellt om sjuksköterskan själv är en förälder, 
är  ofta problematiskt (Pallard 2011, s. 162). 
Ett sätt på vilket många sjuksköterskor lär sig att orka med upplevelsen är att fokusera på 
resultatet och att även uppmuntra familjen att gör detsamma, att försöka fokusera på det 
“positiva” med denna död, för genom den så kan ett eller till och med flera liv räddas 
(Pearson et al 2001, s.136; Virginio et al 2014, s. 96). 
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Att använda litteraturstudie som metod för att insamla, analysera och sedermera beskriva 
empiriska data som möter upp mot valt syfte är en lämplig metod för denna studie. Då vi valt 
att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av vårdandet i samband med 
organdonation valdes litteraturstudie som metod för att skapa en beskrivande 
sammanställning utifrån valt område vilket därmed motiverar valet av denna. En risk med en 
litteraturstudie kan vara att studier väljs ut selektivt för att stödja den egna forskningsfrågan. 
Detta har vi försökt undvika genom att vi har haft ett kritiskt förhållningssätt i 
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urvalsförfarandet samt genom hela analysarbetet och i skrivprocessen. Det har varit av 
avsevärd vikt att förhålla sig neutral till det resultat som framkommit (Friberg 2012, s.134-
135). 
Vårt syfte fick omarbetas från ett ursprungligt syfte, vilket var att beskriva sjuksköterskans 
upplevelser i samband med själva dödsförklarandet med direkta kriterier, men antalet studier 
visade sig vara mycket knapphändigt. Efter omformulering och utvidgning av syftet fick ny 
datasökning påbörjas som även den visade sig ge en del svårigheter i att hitta adekvata 
artiklar. 
Det fanns vissa svårigheter med att initialt veta vilka sökord som i rätt kombinationer skulle 
kunna ge bäst sökträffar för resultatbärande artiklar. Trots att vi gjorde en pilot-sökning och 
senare också använde oss av MeSH-termer, så var terminologin för exempelvis brain death 
inte korrekt att bara direkt översätta. Detta då ordet hjärndöd helst inte ska användas i svensk 
terminologi i detta sammanhang som det dock fortfarande görs i internationell litteratur. I 
Sverige har istället terminologin valts till att formulera död med direkta eller indirekta 
kriterier för att inte skapa förvirring om vilket som är den “riktiga” döden. Detta till trots var 
det ändå det internationella sökordet brain death vi fick använda för att nå bäst sökträffar.  
 
Genom att använda både kvalitativa och kvantitativa data kan problemet studeras ur olika 
perspektiv vilket ger en bättre möjlighet till att förstå verkligheten och bidrar till att resultat 
kan bli mer innehållsrikt och trovärdigt, då det styrker framträdande resultat genom att olika 
synvinklar i resultatet pekar på samma sak. I vårt resultat framkommer detta genom att 
erfarenheten i organdonationsprocessen upplevs vara av stor betydelse för hur sjuksköterskan 
hanterar och upplever sin kompetens.  
Vi har valt att använda oss av internationell forskning för att ytterligare synliggöra eventuella 
skillnader och likheter i resultatet och på så vis berika det. En styrka med studien är att 
artiklarna har en internationell spridning vilket gör att likheter, men även skillnader framför 
allt kulturellt har kunnat påvisas. 
 
Det stora tidsspannet 1995-2014 förklaras av att det fanns begränsat med artiklar inom 
området för studien. Tre av de av de resultatbärande artiklarna var relativt gamla från 1995 
och två från 2001 av totalt 13 stycken. Detta såg vi egentligen inte som ett problem i själva 
urvalsförfarandet då vi med vår förförståelse i ämnet anser att upplevelsen av denna 
omvårdnad troligen inte påverkats över tid som ett annat val av ämne måhända kunnat göra.  
 
Mindmapping eller tankekarta användes som ett komplement till det vi fått fram efter 
användandet av färgpennor i ett försök att strukturera delarna i texternas olika framträdande 
tematiska innehåll. Detta är kanske inte ett vedertaget arbetssätt, men underlättade för att få en 
överblick över vad som blev det mest framträdande i resultatet för vår egen del. Detta var 
förutom sökproceduren ett bland de mest utmanande momenten i uppsatsarbetet, att förstå och 
se hur teman ska presenteras. ven om det var tydligt i nästan alla analyserade artiklars resultat 
att det är två roller för sjuksköterskan som blir framträdande (organbevarandet samt 
omhändertagandet av närstående) samt dessutom påverkan på hen själv, så var det ändå svårt 
att på något sätt tydliggöra detta. Teman har ändrats efterhand och subteman har tillkommit 
under arbetets gång. 
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och 
upplevelser av att vårda en potentiell organdonator och organdonator. Vi anser härmed att 
syftet med studien är uppnått.  
I resultatet gestaltas hur intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser påverkar 
vårdandet och även sjuksköterskan som individ. Litteraturstudien visar också att oavsett hur 
intensivvårdssjuksköterskor försöker handskas med detta vårdande så går det ingen 
sjuksköterska obemärkt förbi. Både de positiva och negativa erfarenheterna har lyfts fram och 
beskrivits. I diskussionen har vi valt att lägga fokus på hanterandet av upplevelserna, följden 
av den upplevda kunskapsbristen samt vårdandet av närstående. 
 
Då erfarenhet och upplevelser är relativt vittomspännande begrepp kan det vara svårt att 
oavsett tidigare forskningsresultat fullständigt beskriva dessa i vår studie, vilket medför att 
resultatet i viss mån kan anses vara begränsat.  Dock visar vårt resultat tydligt att den 
upplevda erfarenhetsbristen eller kunskapsbristen är genomgående beskriven med olika 
utgångspunkter i respektive artiklars resultat och i avhandlingen. Här kan vi spekulera i varför 
det är så, en förklaring kan nog vara att denna vård är sällan förekommande eller ens 
identifierad. Sanner (2007, s.296) visar i sin studie att hälften av läkarna upplevde en konflikt 
i att ens ta upp frågan om samtycke med de närstående och att endast de läkare som var för 
donation erhöll samtycke.  
 
I de nordiska studierna upplevs organdonation som ett djupt meningsfullt arbete och trots att 
det är krävande så upplevs det ändå som ett utmanande och berikande tillfälle för alla de 
vårdande färdigheter som sjuksköterskan besitter. Däremot uttrycker sjuksköterskor i både de 
amerikanska, brasilianska och iranska studierna att det känns betungande och rent av plågsamt 
med detta vårdande. Detta styrks av Pallard (2011, s.172-177) som beskriver att 
sjuksköterskor kan bli så stressade av det multidimensionella i vårdandet att det kan gränsa till 
utbrändhet och att det kan leda till att sjuksköterskan isolerar sig från sörjande närstående, 
kollegor, sin äkta hälft och från sig själv. Då sjuksköterskan däremot har erfarenheter av 
organdonationsprocessen sedan tidigare kan det innebära att upplevelserna inte är lika 
betungande. Här ses en tydlig skillnad i resultatet på ett internationellt plan. Hur detta 
kommer sig kan vi endast spekulera kring men vi tror att en del kan ha att göra med kulturella 
skillnader i hur känslor hanteras och uttrycks, religiösa övertygelser och vårdande traditioner. 
 
Trots debatt om dödsbegrepp och organdonation verkar intensivvårdssjuksköterskor inte ha 
några tvivel om huruvida det kliniska diagnostiserandet med direkt hjärndödsdiagnostik är rätt 
eller inte. De uppfattar i stället att diagnostiserandet utgör en viktig punkt i övergången 
gällande vårdandet och i deras relation till patienten. 
 
Att intensivvårdspersonal behöver få praktisk utbildning i att kommunicera med närstående 
betonas i flera av studierna, att kunna få kunskap om riktlinjer samt att veta när och hur frågan 
om organdonation ska ställas. Med tanke på att det på många sjukhus är långt mellan de 
tillfällen då man vårdar en potentiell organdonator finns funderingar om tätare utbildningar då 
det är en utmaning att upprätthålla kunskapen och erfarenheten i ämnet. Många sjuksköterskor 
har erfarenhet av att “bara blivit inslängda i sin första organdonationsprocess”. Det är viktigt 
att sjuksköterskor som har varit i dessa situationer för sina berättelser och sin erfarenhet 
vidare så att de som inte varit med om detta kan få ta del av denna kunskap, vilket 
sjuksköterskor kanske generellt inte är så bra på i vårdandet.  



20 

Ökat teamarbete gällande information till och inkännande av närstående kan göra det lättare 
att vara öppen, att tala om vad som gäller och sedan kunna hantera vad som än kommer till en 
som sjuksköterska. Enligt Fridh (2014, s.307) upplever många sjuksköterskor att ett av 
huvudproblemen vid vård i livets slutskede på IVA är orsakat av den ibland undermåliga 
dialogen sjuksköterskor har med läkare angående beslutförfarandet.  

För att förbättra detta tror vi på att vidare arbeta med multidiciplinära team med avsikt att 
förbättra kommunikation kring ämnen såsom organdonation vilket kanske kan medföra att  
risken för dessa barriärer minimeras.  

Gällande den avgörande påverkan denna vård utgör på sjuksköterskan så framkommer det att 
flertalet som varit involverade i organdonationsprocessen saknar ordentlig debriefing, och de 
betonar vikten av detta för att öka sin kunskap. Detta skulle i kombination med utbildningar 
inom området kunna vara ett sätt att dela kunskap och erfarenhet, för att på så sätt stärka 
kompetensen hos sjuksköterskorna. Genom debriefing kan svåra reaktioner av stress 
förebyggas. Debriefing innebär ett strukturerat avlastande och delvis styrt samtal i grupp för 
att bearbeta svårt stressfyllda händelser under närvaro av minst en ledare. Denna ledare 
behöver förutom att ha en god kunskap i metod och gruppdynamik också ha en god 
självkännedom och självbild. Först då kan debriefing stärka en gruppsammanhållning samt 
laganda och utifrån detta kan motivationen öka och ett tankemässigt grepp inför framtida 
belastande situationer skapas (Dyregrov 2003, s.10-20). 

Utsatthet hos sjuksköterskorna borde enligt Pallard (2011, s.19) vara av angelägenhet för 
politiker samt hälso och sjukvårds-administratörer eftersom detta kan påverka produktiviteten 
hos sjuksköterskor och därmed även påverka hållbarheten enligt oss gällande ett rent 
sammhällsekonomiskt perspektiv.  

Ett centralt fokus i det vårdande som sjuksköterskor beskriver är vårdandet gentemot 
donatorns närstående. Sjuksköterskor i studierna är högt utbildade och kan hantera den 
medicinsktekniska miljön, men denna spelar liten roll i beskrivandet av de upplevelser i 
vårdandet som sjuksköterskorna har. Den centrala betydelsen som uppenbarar sig ur 
upplevelserna har samband med det mänskliga samspelet, vår möjlighet att klara av och 
konfronteras med en plötslig tragisk händelse och som utmynnar i en förfrågan om 
organdonation.  

Trots att sjuksköterskorna beskriver ett stort engagemang i  vårdandet kring organdonation 
och ett upplevt åtagande i samband med detta, omringas upplevelserna av en del 
motstridigheter. Exempelvis att vårda en död kropp, att bevittna våndan hos de närstående 
samt sjuksköterskans egen kunskap om att ha den organbevarande vården i fokus - för att på 
så vis rädda någon annans liv. Sjuksköterskan upplever döden på ett direkt och ofrånkomligt 
sätt och det lämnar spår (Monforte-Royo & Roque 2012, s. 298). Även då sjuksköterskan inte 
har tvivel om själva dödsdiagnostiken utan har tilltro till denna, fortsätter ändå en del 
sjuksköterskor att tala till och behandla den avlidne som innan dödsförklaringen, vilket kan 
tyckas besynnerligt och märkligt. Om detta sker av rädsla att hantera det paradoxala i 
situationen eller om det verkligen sker av omtanke för de närstående har inte närmare 
utforskats. Sadala & Mendes (2000, s.800) beskriver hur sjuksköterskor förstod att målet med 
detta vårdande där de inte talar med en patient utan om en kropp görs med en stor 
medvetenhet om att detta har ett syfte: att konkretisera både för sig själva och för de 
närstående om den situation som nu råder och som de måste hantera. 
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Att förklara att patienten är död på ett sådant sätt att de oklarheter och tvivel som finns tas 
bort är en ständig kamp och en stor utmaning för sjuksköterskan. En skör balans finns mellan 
vad som måste sägas för att realisera komplexiteten i omständigheterna och vad de närstående 
klarar av att höra, och hur detta hanteras beror på personernas egna resurser. Genom att 
fortsätta tala och relatera till patienten som innan den var död, kan sjuksköterskans roll som 
“klargörare” blir betydligt svårare än om de inte gör så. Att de närstående ska kunna förstå 
och ta in det paradoxala i att den patienten är död men varm med ett hjärta som slår, är nästan 
mer än vad som kan begäras. Den redan dunkla skiljelinjen mellan liv och död hos patienten 
ökar bara genom sådant uppträdande och skapar förvirring och tvivel hos närstående. 
Berntzen och Björk (2014, s.270) har beskrivit tydligt hur närstående kunde vara skeptiska 
mot vårdpersonal i samband med att förstå hur cirkulationen kan ha stannat då ansiktet 
fortfarande var varmt. 
Att närstående upplevde att det var en chock för dem att inse att deras käre inte skulle 
överleva samt att de inte var förberedda på detta har beskrivits (Frid, Forsberg och Bergbom 
2009a, s.113).  Floden et al (2011,s.3191) har beskrivit hur man ska närma sig frågan om 
donation, attityder till organdonation och hur detta kan vara ett hinder för organdonation. 
Dessa faktorer skulle kunna ge förslag på hur sjukhus kan ge organdonationsprocessen en 
högre prioritet och hur ett proaktivt donationsprogram skulle vara en nyckel till större 
framgång. 
Det är viktigt att framhålla, förtydliga och komma ihåg att ingen hänsyn kan tas till andra 
patienters intressen när man tar ställning till det meningsfulla i en behandling enligt hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL:1982:763). Då till exempel insatserna och behandlingen inte är till 
nytta för patienten själv kan de inte verkställas för någon annans skull för att möjliggöra en 
organdonation. 
Idag är intensivvård en professionell värld av nödvändiga undersökningar, teknisk 
övervakning, dokumentation, uppföljning och så vidare. Allt detta är viktigt, men det finns en 
risk  att se patienter som fysiska system som ska svara på den behandling som ges. Detta är 
viktigt att ha i åtanke - den mänskliga dimensionen som annars lätt kan förloras mellan 
konkurrerande behov. Sjuksköterskan fortsätter att utarbeta och utforska moraliska och etiska 
gränser i vårdandet av patienter som identifieras som potentiella organdonatorer.  
Denna studie ser vi som en sorts avstamp inför fördjupad forskning inom detta ämne på 
magisternivå, till exempel vad sjuksköterskan upplever att kunskapsbristen och osäkerheten 
består i gällande detta vårdande? Hur ser sjuksköterskan på att vårda en donator som avlider i  
hjärtdöd (indirekta kriterier)? Detta kan vara på gång i Sverige då det redan är en realitet i 
många andra länder. 
 
 
SLUTSATSER 
 
Det är viktigt att på IVA och i sjukvården skapa en miljö där det är högt i tak till att reflektera 
och tala om svåra ämnen tvärprofessionellt, då detta kräver tid och utrymme. 

Då sjuksköterskor får möjlighet att vårda patienter som blir organdonatorer så skapas 
erfarenhet och kunskap, vilket i sig är det som skapar självförtroende. 

Erfarenhet och utbildning är en del av att höja den professionella kompetensen, därför är det 
bra om erfarna kollegor tar med oerfarna sjuksköterskor i denna vård. 

Tillfällen för handledning, reflektion och formell debriefing bör finnas som komplement till 
sjuksköterskans egna copingstrategier. 
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baserat på deras 
upplevelser av att 
vårda potentiella 
organdonatorer.   

Metod och urval: 
Fenomenografisk 
metod. Intervjuer.  
Informanter: 9 
intensivvårdsssjuksköt
erskor på 3 olika 
sjukhus i Sverige 
utvaldes. Deltagarna 
skulle ha vårdat en 
potentiell organdonator 
där vårdandet skulle ha 
utmynnat i 
organdonation eller 
inte.  

Resultat:  
Fynden resulterade i tre 
delar: Organdonation som 
situation. Organdonation 
som fenomen.  
Olika 
uppfattningar/attityder till 
organdonation. 

Författare:  
Floden A., Berg 
M., Forsberg A.  
 
Årtal: 2011 
 
Titel: ICU 
nurses´perception
s of 
responsibilities 
and organisation 
in relation to 
organ donation - 
A 
phenomenographi
c study.  
 
Tidskrift: 
Intensive & 
Critical Care 
Nursing.  

Syfte:  
Studera 
intensivvårdssjuks
öterskor 
uppfattning om 
deras upplevelser 
av det 
professionella 
ansvaret samt av 
de organisatoriska 
aspekter i relation 
till organdonation 
och hur de förstår 
och upplever 
hjärndöd.   

Metod och urval:  
Fenomenografisk 
metod. Intervjuer.  
Informanter: 15 
intensivvårdssjuksköte
rskor inkluderades (1 
man och 14 kvinnor) 
från 6 olika sjukhus 
från olika delar av 
Sverige.  

Resultat:  
Fynden visade på tre 
områden:  
Det proffessionella 
ansvaret. 
Rollen i organisationen 
beträffande 
organdonation. 
Hur de förstår och 
upplever hjärndöd.  

Författare: 
Forsberg, A., 
Floden, A., 
Lennerling, A., 
Karlsson,V., 
Nilsson, M., 
Fridh, I. 

Syfte: Att utforska 
hur 
intensivvårdssjuk- 
sköterskor 
upplever och 
hanterar tiden efter 
döden inträtt. Med 

Metod och urval: En 
grounded theory 
studie. Baserad på 
intervjuer med frågor 
av öppen karaktär, med 
ett så kallat fokus urval 
och ett bekvämlighets 

Resultat:  
Fyra kategorier framkom. 
Att skydda värdigheten 
hos den avlidne. 
Att respektera de 
närstående. 
Ge en värdig och 
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Årtal: 2014. 
 
Titel: The core of 
after death care in 
relation to organ 
donation - A 
grounded theory 
study. 
 
Tidskrift: 
Intensive and 
Critical Care 
nursing. 

det menas: 
den tidpunkt från 
det att en patient är 
uppmärksammad 
som en potentiell 
organdonator tills 
den tid då det dags 
för efter döden 
farväl ." 

urval. Informaterna, 
iva-sjuksköterskor 10 
st, välorganiserade 
med kriteriet att de 
skulle ha erfarenheter i 
att varit inblandad i 
vården av en potentiell 
organdonator. Utvalda 
sjukhus var väl spridda 
över landet, arbetade 
både lokala, regionala 
och  på universitets 
sjukhus. 
 
 

respektfull omvårdnad 
och att  åstadkomma ett 
värdigt förväl.  

Författare: Meyer 
K., Björk I.  
 
Årtal: 2008.  
 
Titel: Change of 
focus: from 
intensive care 
towards organ 
donation.  
 
Tidskrift: 
European Society 
for Organ 
Transplantation.  

Syfte:  
Kartlägga 
sjukhusbaserad 
utbildning gällande 
organdonation för 
intensivvårdssjuks
köterskor. 
Från 
intensivvårdssjuks
köterskor få fram 
vilka behov som 
finns, gällande 
kunskap och stöd 
under skiftet av 
fokus från 
intensivvård mot 
organdonation.  

Metod och urval:  
Intensivårdsavdeln-
ingar vid 28 sjukhus 
som vårdar 
organdonatorer i Norge 
inbjöds att skicka in 
sitt urbildningsmaterial 
och riktlinjer. 20 av 
sjukhusen svarade. 
Materialet 
analyserades och 
undersöktes noggrant. 
Sjuksköterskor vid 3 
sjukhus i Norge 
inbjöds att delta i 
fokusgrupper, 
där  gruppintervjuer 
genomfördes med 3-6 
sjuksköterskor  i varje 
grupp. Semi-
strukturerade 
intervjuer.  

Resultat:  
11 enheter visade sig ha 
egna riktlinjer och endast 
3 hade organdonation i sitt 
utbildningsprogram. 
Huvudfynden vid 
gruppintervjuerna var:  
Behovet av samarbete och 
förståelse inom 
personalgruppen. 
Sjuksköterskorna framlade 
det multipla ansvaret.  
För att förklara skiftet i 
fokus från intensivvård till 
organdonation, var 
tidpunkten av fastställande 
av döden förklarad som 
den avgörande 
vändpunkten.  
Kunskap var avgörande 
för att kunna få 
närståendes förtroende och 
i kommunikationen.  



29 

Författare: 
Meyer, K., Björk, 
I., Eide, H. 
 
Årtal: 2012. 
 
Titel: Intensive 
care 
nurses´perception
s of their 
professional 
competence in 
the organ donor 
process: a 
national survey. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

Syfte: Att utforska 
Norska 
intensivvårdsjuksk
-öterskors 
upplevelser av 
deras 
professionella 
kompetens för att 
identifiera 
utbilningsbehov i 
organdonations 
processen. 

Metod och urval: En 
tvärsnittsundersök- 
ning till 28 Norska 
donationssjukhhus 
Frågeformulär enligt 
Likert-skalan till 
(N=801) 
Intensivvårdssjuks-
köterskor 
utfallsfrekvens: 
71,4%.(N=572). 
 

Resultat:    
Få sjuksköterskor hade 
någon större erfarenhet av 
eller kompetens i organ 
donation. Sjuksköterskor 
vid universitetssjukhus 
hade mer erfarenhet men 
mindre träning än 
sjuksköterskor på lokal 
sjukhus. Erfarenheter av 
organdonations situationer 
påverkar upplevelsen av 
den professionella 
kompetensen i detta 
sammanhang. Diskussion 
på avdelningen samt 
utbildningsstöd sågs som 
faktorer som kunde 
utveckla kompetensen 
vidare. 

Författare: 
Oröy,A., 
Strömskag ,K-E., 
Gjengedal, E. 
 
Årtal:2013.  
 
Titel: 
Approaching 
families on the 
subject of organ 
donation: A 
phenomenologica
l study of the 
experience of 
health care 
professionals., 
 
Tidskrift:  
Intensive and 
Critical Care 
Nursing . 
 

Syfte: Att utforska 
hälso och 
sjukvårdspersonale
-ns erfarenheter 
och därmed nå en 
djupare förståelse 
för interaktionen 
med familjer kring 
närmandet av 
ämnet 
organdonation. 
 

Metod och urval: En 
hermeneutisk, 
fenomenologisk studie. 
Data baserades på 
observationer och 
djupintervjuer med 
läkare(12), 
sjuksköterskor(16), 
samt 
sjukhuspräst(4)från två 
norska 
intensivvårdsavdel-
ninga 

Resultat: Tre huvudteman 
framkom genom analysen:  
Avgörande timing. 
Utmanande samtal. 
Konflikterande 
förväntningar, både 
interna och externa.  



30 

Författare: 
Pallard, H 
 
Årtal: 2011 
 
Titel: Brain dead 
or alive: nurses 
patients prior to 
organ 
procurement 
 
Diss: Capella 
university,.U.S.A 

Syfte:  
Att utforska 
fenomenet organ 
donations 
processen genom 
de levda 
erfarenheterna  frå
n 
intensivvårdssjuks-
köterskor för att 
generera och 
utveckla kunskap 
inom hälso och 
sjukvårds 
disciplinen. 
 

Metod och urval: En 
kvalitativ 
fenomenologisk studie 
Djupintervjuer med 
semistrukturerade 
frågor, 8 
intensivvårdsjuksköter
skor. Ett icke 
slumpmässigt 
bekvämlighetsurval 
genomfördes. 

Resultat: 5 teman 
framkom under analysen:  
Roll för att underlätta för 
organ donations 
processen. Accepterar 
hjärndöd som en diagnos.  
Stötta sörjande familjer 
med medkänsla, empati 
och med utbildning. 
Förlust och sorg var 
känslomässigt dränerande. 
Coping skedde genom 
debriefing och genom 
kollegialt stöd. 
 

Författare: 
Pearson A., 
Robertson-Malt 
S., Walsh K., 
Fitzgerald M.  
 
Årtal: 2001 
 
Titel: Intensive 
care 
nurses´experience
s of caring for 
brain dead organ 
donor patients.  
 
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing.  

Syfte: 
Identifiera 
känslorna och 
upplevelserna hos 
intensivvårdssjuks
köterskor som 
varit involverade i 
vårdandet av 
hjärndöda patienter 
innan 
organdonation.  

Metod och 
Fenomenologisk 
tolkande studie. Icke-
stukturerade intervjuer 
där sjuksköterskorna 
ombads berätta om en 
speciell händelse där 
de vårdat en potentiell 
organdonator.  
20 sjuksköterskor från 
2 sjukhus i 
Australien.   

Resultat:  
2 huvudteman framkom: 
 
-Närstående 
(6 subteman):  
Prioritera närståendes 
behov.  
Känna empati med 
närstående.  
Stötta närståendes beslut.  
Genom att vårda patienten 
vårdas de närstående. 
Skapa utrymme och plats 
för närstående att sörja, 
säga farväl och acceptera 
situationen.  
Känsla av att inkräkta i 
närståendes sorg. 
 
-Sjuksköterskan  
(4 subteman):  
Känslomässiga 
utmaningar. 
Upprätthålla respekt för 
den hjärndöde patienten.  
Förklara tvetydigheter. 
Fokusera på resultatet.  
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Författare:  
Salehi S., Kanani 
T., Abedi H.  
 
Årtal: 2013 
 
Titel: Iranian 
nurses´experience
´s of brain dead 
donors care in 
intensive care 
units: A 
phenomenologica
l study.  
 
Tidskrift: Iranian 
Jounal of Nursing 
and Midwifery 
Research.  

Syfte:  
Beskriva 
intensivvårdssjuks
köterskors 
erfarenheter av att 
vårda hjärndöda 
donatorer på 
intensivvårdsavdel
ningar 

Metod och urval: 
Fenomenologisk 
metod. Djupintervjuer 
utfördes med 8 
respondanter  (1 man 
och 7 kvinnor) från 
intensivvårdsavdelning
ar på tre sjukhus i Iran.  

Resultat:  
Resultatet visade på 1 
övergripande tema: 
Vårdande av 
organdonantorer upplevs 
som plågsamt. 
Ur detta utformades nio 
subteman:  
Psykologiska och mentala 
effekter av att möta 
situationen. 
Betungande och stressig 
vård. 
Brist på kunskap.  
Konflikt mellan känslor 
och ansvar 
Attityden påverkar 
beteendet.  
Känslomässigt svar på 
lidande. 
Tvivel på diagnosen.  
Andliga upplevelser 
Fysiska reaktioner på 
stress. 

Författare: 
Virginio CAE., 
Escuderio CL., 
Cristovam BP., 
Silvino ZR., 
Guimaraes TCF., 
Oroski G.  
 
Årtal: 2014 
 
Titel: Death and 
organ donation 
from the point of 
view of nurses: a 
descriptive study.  
 
Tidskrift: Online 
Brazilian Journal 
of Nursing.  

Syfte: Beskriva 
dödens ögonblick i 
organdonationspro
cessen ur 
intensivvårdssjuks
köterskors 
synvinkel.  

Metod och urval: 
utforskande-
beskrivande studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
15 sjuksköterskor 
motsvarande 
inklusionskriterierna 
utvaldes på ett 
brasilianskt sjukhus 
definierat som 
transplantationssju-
khus.  

Resultat:  
Under vårdandet upplever 
sjuksköterskorna ett 
tudelat förhållande mellan 
donationshandlingen och 
att möta döden genom 
vårdandet som ges till den 
potentiella organdonatorn 
och dennes närstående.  
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Författare: 
Watkinson GE.  
 
Årtal: 1995.  
 
Titel: A study of 
the perception 
and experiences 
of critical care 
nurses in caring 
for potential and 
actual organ 
donors: 
implication for 
nurse education.  
 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
nursing.  

Syfter: Utforska 
kunskaperna, 
upplevelserna och 
attityderna hos 
intensivvårdssjuks
köterskor i 
vårdandet av 
organdonatorer 
och deras 
närstående.   

Metod och urval: 
Kombination och 
integration av 
kvantitativa och 
kvalitativa metoder för 
att erhålla kontextuell 
förståelse och 
betydelse.   
5 
intensivvårddsavdelnin
gar i USA utvaldes.  
 
Data kvantitativt 
inhämtades genom ett 
självskattande 
frågeformulär (10-
skalig; ANOVA) 
gällande kunskapsnivå, 
erfarenhet, utbildning 
och attityd till 
organdonation. 146 
sjuksköterskor visade 
intresse, 103 
returnerade 
frågeformuläret. 
Data kvalitativt 
inhämtades genom 
semi-strukturerade 
gruppintervjuer. 8 
sjuksköterskor blev 
tillfrågade, 7 
accepterade deltagande 
till intervjuerna.  

Resultat: 
Kvantitativa fynd: 
Sjuksköterskor var villigt 
inställda till organdonation 
och detta stod i korrelation 
till deras kunskapsnivå 
(P<0,024). Sjuksköterskor 
med 6-10 års erfarenhet 
hade en statiskt signifikant 
högre kunskapsbas 
(P<0,05) än de med 
mindre eller mer kunskap.  
Hög utbildning hade ingen 
signifikant påverkan på 
attityden gällande 
organdonation.  
Kvalitativa fynd:  
7 kategorier 
utkristaliserades: 
Arbetsmiljön. 
Sjuksköterskans syn på 
hjärnstamsdöden.  
Sjuksköterskans roll under 
organdonationsprocessen.  
Vårdande faktorer som 
kan begränsa donation. 
Minskning av stress.  
Utbildningsförbedelser.  
Myter.  
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