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SAMMANFATTNING 
 

Nyckelord: Organdonation, operationssjukvård, intensivvård, värdighet, upplevelser 
 

Bakgrund: Organdonation från avlidna är idag vanligt förekommande för att ge liv och hälsa 

åt svårt sjuka patienter. Operations- och intensivvårdssjuksköterskor är två av de 

yrkeskategorier som arbetar mest intimt med donatorvård, ett arbete som befunnits kunna ge 

såväl etiska som psykologiska efterverkningar. Syfte: Att sammanställa kunskap kring hur 

dessa yrkesgrupper upplever och hanterar arbetet med att vårda avlidna donatorer, med fokus 

på de strategier som används för att patienten ska behandlas med respekt och värdighet. 

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. En litteratursökning i databaserna PubMed och 

CINAHL resulterande i 15 artiklar som inkluderades i resultatet. Resultat: Analysen 

genererade tre teman; ”Att vårda de döda” samlar utsagor och företeelser förknippade med 

denna vård. Här framkom synen på arbetet som stressigt och mentalt mycket tungt. Bristande 

förmåga att ta till sig hjärndödhetsbegreppet var vanligt och gjorde arbetet än svårare och mer 

etiskt utmanande. ”Att möjliggöra ett värdigt slut” beskriver en värdig behandling och strävan 

mot ett värdigt slut för donatorerna som de mest centrala förhållningssätten i vården av 

avlidna donatorer. I ”Att själv finna mening” beskrivs hur respondenterna, framför allt, genom 

att stötta varandra och genom vetskapen om det goda som kom ut av organdonation, både för 

de anhöriga och för organmottagarna. Ändå fann arbetet meningsfullt och givande. Slutsats: 

Denna studies resultat visar upp en bred problematik på en rad områden gällande vård av 

avlidna donatorer. Samtidigt som värdighet och respekt för de avlidna ansågs både viktigt och 

tillfredsställande. Att se sig själv och det goda som uppnåddes med arbetet, i ett större 

perspektiv gjorde arbetet positivt och tillfredsställande, trots de negativa aspekterna. 
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ABSTRACT 

Keywords: Tissue and Organ Procurement, Operating Room Nursing, Intensive Care Nursing, 

dignity, experiences 

Background: Organ donation from deceased donors has become a common procedure that 

enables health and prolonged life for critically ill patients. Two of the professions most 

intimately involved with the care of the donors are operating room and intensive care nurses. 

This care has been found to cause adverse effects, ethical and psychological. Aim: To gather 

knowledge regarding how these two professions perceive, and cope with, the care of deceased 

donors. Focusing on strategies used to preserve and maintain respect and dignity for the 

donors. Method: Literature review with a qualitative approach. Results: Three themes 

emerged; ”Caring for the dead” collects statements and phenomena associated with the care. 

This was perceived as mentally exhausting and very stressful. Lack of understanding for the 

concept of brain death was common, which made the work harder and more ethically 

challenging. ”Facilitating a dignified end” established that very concept as the main purpose 

of the actions during donor care. ”To find a purpose” describes how the respondents, mainly, 

through support for each other and through the knowledge of the positive outcomes of organ 

donation, both for the donors’ families and for the organ recipients, still found meaningfulness 

and satisfaction in their work. Conclusion: This study displays a broad spectrum of 

adversities associated with donor care, in several areas. Dignity and respect for the deceased 

was deemed both highly important and personally satisfying. To see oneself and the good 

things achieved through ones labor, in a larger perspective, made donor care both positive and 

satisfying. 
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BAKGRUND 

Organdonation är på många sjukhus idag, en del av den kirurgiska verksamheten som det inte 

går att bortse från, under 2013 transplanterades 749 organ i Sverige, 593 av dessa kom från 

avlidna donatorer (Socialstyrelsen, 2014). Under samma tidsperiod väntade totalt 748 

patienter på transplantation av minst ett organ i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). En avliden 

donator kan bereda liv och hälsa åt upp till åtta svårt sjuka människor (Lilja Andersson & 

Forsberg, 2014). Trots dessa siffror överstiger efterfrågan på organ för transplantation vida 

tillgången, detta gäller såväl inom den Europeiska unionen (European commission, 2014) som 

Amerika (Saidi & Hejazii Kenari, 2014). Orsakerna till motstånd mot organdonation bland 

både sjukvårdspersonal och bland allmänheten är många. Okunskap om dödsbegreppet och 

rädsla för ett ovärdigt slut för sig själv eller en anhörig är två av de mest centrala (DuBois & 

Anderson, 2006).  

Oliver, Ahmed & Woywodt (2012) menar att religiösa och kulturellt betingade övertygelser 

ofta kan vara ett hinder för organdonation. Islam, judendom, och buddhism är alla religioner 

där kroppens okränkbarhet efter döden anses vara av stor vikt. Dock finns inom ingen av 

dessa religioner något uttalat förbud mot organdonation, tvärtom har ansträngningar gjorts för 

att öka antalet donatorer, framför allt inom islam (Oliver et.al, 2012). 

Transplantationskirurgins historia 

Transplantationskirurgin tog sin början i början av 1900-talet, de första 

njurtransplantationerna utfördes 1906 av Mathieu Jaboulay, då en njure från ett får och en 

njure från en gris transplanterades till två olika patienter. Dessa njurar fungerade inte och båda 

patienterna avled (Morris, 2004). En lyckad njurtransplantation skulle dröja till 1954, då 

mellan enäggstvillingar. Denna njure fungerade och patienten återfick normal njurfunktion 

(Watson & Dark, 2012). Mellan dessa två operationer utfördes ett antal försök till 

njurtransplantation, alla med negativ utgång. De största problemen på den tiden var att hitta 

lämpliga organ och att begränsa den varma ischemitiden, det vill säga den tid organet är 

varmt, utanför kroppen och utan cirkulation (Watson & Dark, 2012). Under 60-talet började 

försök med levertransplantation, lett av Thomas Starzl som börjat inse vikten av kylning och 
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perfusion av organen. Samtidigt utfördes också försök med transplantation av hjärta och 

lungor (Watson & Dark, 2012). 

Ett annat stort problem var avstötning, att kroppen stöter bort det nya organet. Tekniker för 

immunsuppression såsom strålning prövades och förkastades. Det var inte förrän i början av 

80-talet som tillräckligt effektiva läkemedel började utvecklas för att på allvar sänka 

avstötningsfrekvensen, vilket också innebar stora ökningar av alla typer av transplantationer 

(Morris, 2004). 90-talet såg uppkomsten av än mer effektiva imunnosuppressiva läkemedel, 

samtidigt som teknikerna inom transplantationskirurgin utvecklades och förfinades till att nu 

även omfatta pankreas, tarmar och hornhinnor (Zuber, 2014).  

Teoretisk grund 

Att behandla alla lika, med respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, oavsett fysiska 

eller psykiska attribut, tro eller social status. Samt med respekt för individen och dennes 

önskningar, ingår i International Council of Nurses’ (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 

(2014). Värdighet i den omvårdnad som bedrivs och vördnad för livet är enligt Lindwall och 

Von Post (2008), den andliga kärnan i den perioperativa vårdkulturen. Detta i så måtto att 

patienten undantagslöst ska betraktas som en medmänniska som ska behandlas med respekt 

och vars värdighet alltid ska beaktas och bevaras (Lindwall & Von Post, 2008). Teorin utgår 

från Kate Erikssons teori om caritativ omvårdnad, en omvårdnad som utgår från omsorg, 

kärlek och barmhärtighet och där sjuksköterskans roll är att skydda och vårda patientens 

kropp, själ och värdighet (Lindwall & Von Post, 2008).  

Värdighet och respekt 

Värdighet i en perioperativ kontext sammanfattas av Lindwall & von Post (2008) genom tre 

begrepp. Tillit: Detta syftar på patientens önskan om att bli sedd och tagen på allvar då hen 

lägger sitt liv i den perioperativa vårdarens händer. Skuld: Vårdarens skyldighet att vara ett 

skydd för patienten och dennes kropp och själ, att vara en advokat åt de som inte kan tala för 

sig själva. Mod är det slutliga begreppet: Att ha modet att finnas till för patienten, att stå upp 

för patientens välbefinnande och integritet, även i situationer som kan upplevas som 

obehagliga.   
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Bevarandet av patienters värdighet anses av respondenterna i Vendlegård, Hübner & Lindwall 

(2010) uppnås genom att lyssna till patienters berättelser och önskemål samt genom att ge av 

sig själv, att tillåta sig komma nära. Samma respondenter menar att kränkning av värdigheten 

uppstår när patienten nonchaleras, exempelvis när samtal förs över hens huvud, eller genom 

ohyfsat och otrevligt bemötande. 

I Rasmussen & Delmar (2014) avhandlas patientperspektivet på värdighet och hur denna 

bevaras. Här framstår respekt som det ledande temat. Respekt för patienten som någon det är 

värt att spendera tid på och som individ. När vårdpersonalen respekterar patientens integritet 

och lyssnar till hens önskemål och farhågor anses här värdigheten hållas intakt. Även i denna 

studie spelar bemötandet en stor roll, ett vänligt bemötande fritt från dömande attityd, framför 

allt i potentiellt pinsamma situationer, anses bidra till att bevara värdigheten när den annars 

kunnat vara hotad.  

Att vara bekant med värdighet och hur denna bevaras blir än viktigare i denna uppsats kontext 

då den preoperativa dialogen med patienten, där tillit skapas och önskningar och 

förhoppningar ventileras, inte är möjlig för de aktuella patienterna. Därmed blir också 

sjuksköterskans roll som beskyddare och advokat än mer uttalad. 

Dödsbegreppet 

Det finns två klassificeringar gällande patienter som, efter sin död, kan bli aktuella för 

organdonation. Dessa klassificeringar tillämpas olika beroende på det aktuella landets lagar. 

Donation efter hjärnstamsdöd 

För att bli aktuell som donator i Sverige ska en patient ha avlidit i en total hjärninfarkt under 

pågående intensiv- och respiratorvård (Socialstyrelsen, 2012). Total hjärninfarkt är, enligt 

svensk lag, jämställt med döden då detta innebär att ”hjärnans samtliga funktioner totalt och 

oåterkalleligt har fallit bort ” (SFS 1987:269). Hjärnstamsdöden konstateras av läkare genom 

två kliniska neurologiska undersökningar som utförs med minst två timmars mellanrum. 

Cerebral aortokraniell angiografi med kontrast används i osäkra fall och konstaterar att 

blodflödet till hjärnan har upphört (Socialstyrelsen, 2012). Donation efter hjärnstamsdöd är 

för närvarande den dominerande källan till organ från avlidna patienter (Watson & Dark, 

2012). 
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Donation efter cirkulatorisk död 

Innan begreppet hjärnstamsdöd infördes tillämpades donation efter cirkulatorisk död 

(Donation After Cardiac Death, DCD)(Solomon, 2003). Terminala traumapatienter togs till en 

operationssal och förbereddes för operation, livsuppehållande åtgärder avslutades och 

transplantationsteamet inväntade hjärtdödens inträde, följt av en väntetid på tio minuter för att 

säkerställa att även hjärndöd inträffat. Först efter detta kunde arbetet med att tillvarata 

organen påbörjas (Kootstra, Kievit & Heineman, 1997). Detta innebar att njurarna var de enda 

organ som gick att tillvarata och kvaliteten på dessa var i många fall låg (Kootstra et.al, 1997). 

Bristen på organ för transplantation har dock sedan nittiotalets början, i vissa länder, inneburit 

en återgång till DCD (Kootstra et.al, 1997; Le Dinh et.al, 2012). Framsteg gällande perfusion, 

hantering och insättning av dessa organ för att minska den varma ischemitiden har bidragit till 

att organ från DCD nu har en betydligt bättre överlevnad än tidigare (Kootstra et.al, 1997; Le 

Dinh et.al, 2012; Solomon, 2003). Detta har också inneburit att även lever och lungor kan 

tranplanteras genom DCD (Le Dinh et.al, 2012; Wigfield & Love, 2011). I Sverige är DCD 

dock ännu inte vedertaget (Statens medicinsk-etiska råd, u.å). 

Kunskap och attityder relaterade till dödsbegreppet 

Forskning har visat att otillräcklig kunskap om dödsbegreppet och donationsprocessen kan 

göra sjuksköterskor tveksamma i sin inställning till deltagande i processen kring 

organdonation (Bidigare & Oermann, 1991; Flodén, Persson, Rizell, Sanner & Forsberg, 

2011b; Lin, Lin, Lam & Chen, 2010). Detta ses här som en orsak till att många potentiella 

donatorer inte identifieras men har i ovanstående artiklar visat sig kunna avhjälpas genom 

utbildning och därmed ökat antalet tillgängliga donatorer. Även i Shabanzadeh, Sadr, Ghafari, 

Nozari & Toushih (2009) framkommer att många av respondenterna saknar kunskap om 

hjärndödhetsbegreppet, då endast 57 % av de intervjuade intesivvårdssjuksköterskorna säger 

sig ha tillräcklig kunskap om detta. I Sanner, Nydahl, Desatnik & Rizell (2006) presenteras 

hinder för organdonation ur ett läkarperspektiv, här framkommer att många läkare finner 

dödsdiagnostiken vid total hjärninfarkt svår och att dessa därför önskar införande av 
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angiografi som obligatorisk metod för denna diagnostik. Något som bekräftas ur 

sjuksköterskesynpunkt i Flodén et.al (2011b) där mindre än hälften av respondenterna säger 

sig lita på en klinisk, neurologisk diagnostik utan kompletterande cerebral angiografi. 

Effekten av utbildning kring organdonation och dödsbegrepp hos sjuksköterskestudenter 

studeras i McGlade & Pierscionek (2013), här menas att utbildning medför en mer positiv 

inställning till donation och en ökad förståelse för hjärndödhetsbegreppet. Dock finns hos en 

del av respondenterna en kvardröjande ambivalens till det sistnämnda och huruvida dessa 

patienter verkligen saknade möjlighet till tillfrisknande, något som också framkommer i Joris 

et.al. (2011). Där 80% av de inkluderade operationssjuksköterskorna, i ett formulär kring 

deltagandet vid organtagning, säger sig vara tveksamma till att patienten är att betrakta som 

död vid ingreppets början. Endast 50 procent låter sig tryggas av en försäkran från 

anestesiologen om att så är fallet.  

Döden 

Alla sjuksköterskor kommer, i sitt arbete, förr eller senare att komma i kontakt med döden och 

döende patienter. Döden är en företeelse som samtidigt är konkret och abstrakt. Sand & 

Strang (2013) beskriver hur människan lätt kan ta till sig döden som existentiellt begrepp. Då 

den, som en naturlig följd av livet, till slut drabbar alla, samtidigt som vi i det oändliga kan 

försöka förstå, lura och skjuta upp den. I takt med att den medicinska vetenskapen har 

utvecklats har döden förflyttats från hemmet till sjukhusen. Något som enligt Qvarnström 

(1993) har inneburit, inte bara att sjukvårdspersonal, allt oftare konfronteras med döden och 

döendet, utan att en patients död idag i högre grad kan uppfattas som ett misslyckande. Man 

”förlorar patienten”. Hur sjuksköterskor förhåller sig till detta är högst individuellt.  

 

I en studie om hur intensivvårdssjuksköterskor upplever arbetet med avlidna patienter 

(Hadders, 2007), anser respondenterna sig vara beskyddare av patientens värdighet, även i 

döden. Processen med att tvätta och förbereda kroppen för visning beskrivs som vördnadsfull 

och respektfull. Strategier för de svåra situationer som uppstår när en patient dör beskrivs av 

Blomberg & Sahlberg Blom (2007) som att sjuksköterskan, medvetet eller omedvetet växlar 

mellan det vårdande och intima förhållningssättet och det distanserade och mekaniska, något 

som också återfinns i Hadders (2007). Detta för att skydda sig själv från den sorg det innebär 
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att komma för nära. Att istället kontinuerligt processa sina känslor för att uppnå känslomässig 

kompetens beskrivs av Sandgren, Thulesius, Fridlund & Pettersson (2006). Detta, i 

kombination med ett professionellt förhållningssätt, ger enligt respondenterna möjligheten att 

skapa en känslomässig sköld mot den sorg och det lidande deras arbete innebär. Att, genom 

god vård och skapandet av relationer, kunna lindra patienters lidande anses dock av Öhlen 

(2002), vara något som skapar personlig utveckling och kompenserar för de känslomässiga 

utmaningarna i att arbeta med döende patienter.  

Vårdgivarens roll 

Att bedriva en respektfull vård, där patienten och dennas vilja står i centrum och att agera en 

väktare för patientens värdighet, har etablerats som fundamentala begrepp för sjuksköterskors 

arbete. Nedan beskrivs operations- och intensivvårdssjuksköterskors specifika arbetsuppgifter 

i samband med vård av avlidna donatorer samt de utmaningar som anträffas i detta arbete, 

relaterat till de ovan beskrivna fundamentala begreppen. 

Operationssjuksköterskor 

Operationssjuksköterskors uppgift i organdonationsprocessen är, att när så krävs, delta i 

tillvaratagandet av organ från avlidna donatorer (Lilly & Langley, 1999). Här finns en rad 

dilemman, såväl etiska som moraliska. Von Post (1996) beskriver hur brist på respekt och 

värdighet i kollegors beteende gentemot patienten försätter operationssjuksköterskor i en etisk 

kris. Specifikt för detta arbetes kontext beskrivs hur operationspersonal ibland förlorar 

känslan av respekt inför en patient då denne avlider på operationsbordet och istället blir en 

organdonator (Von Post, 1996).  

Operationssjuksköterskans ansvar vid organtagning är, enligt Lily & Langley (1999), att 

koordinera och förbereda för ingreppet samt att ansvara för steriltvättning och drapering och 

vid uttagandet av organen. När organen är uttagna stannar operationssjuksköterskan kvar på 

salen och förebereder patienten för visning för familjemedlemmar eller transport till bårhuset 

(Lily & Langley, 1999). 

Sorg och tankar på den avlidnas familj samt ilska över att behöva delta i en process man inte 

förstår eller kanske inte ens stödjer är känslor som kan uppstå bland operationssjuksköterskor 

vid donatorkirurgi enligt Lilly & Langley, (1999). I Sanner (1989) beskriver 
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operationssjuksköterskor arbetet med att tillvarata organ som fysiskt och psykiskt påfrestande 

men på samma gång värdigt och respektfullt. Att, genom sitt arbete, kontinuerligt och 

avsiktligt göra patienten sämre tills hjärtdöden läggs till hjärndöden, sågs däremot som 

främmande och i vissa fall obehagligt. Kiberd & Kiberd (1992) menar att, ju närmare 

processen med tillvaratagande organ en sjuksköterska arbetar, desto mer negativ är hens 

attityd till detta. Något som stämmer väl överens med föregående påstående. Såväl Kiberd & 

Kiberd (1992) som Kawamoto (1992) beskriver känslor av obehag och ångest bland 

operationssjuksköterskor i samband med organtagning.  Även brist på psykologiskt stöd från 

arbetsgivaren i samband med organtagning återfinns i Kiberd & Kiberd (1992). 

Intensivvårdssjuksköterskor  

Vårdgivare är, enligt socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14), skyldiga att se till att 

lämpliga donatorer identifieras. Att ansvara för identifiering av lämpliga donatorer är således 

något som åligger alla intensivvårdssjuksköterskor i Sverige. Det är också ofta 

intensivvårdssjuksköterskans uppgift att ta upp frågan om donation med de anhöriga och 

stötta dessa i deras sorg (Forsberg, Lennerling, Fridh, Rizell, Lovén & Flodén, 2015; Flodén 

et.al, 2011b). När en patient avlider i en total hjärninfarkt krävs stora insatser från 

intensivvårdssjuksköterskor för att organen ska hållas användbara i väntan på dödsdiagnostik 

och medgivande till organdonation. När nervsystemet upphör att fungera på grund av den 

brutna kontakten med hjärnan sker snabbt en rad förändringar i kroppens olika regulatoriska 

system som, om de inte behandlas, kan orsaka skada på organen (Linos, Fraser, Freeman & 

Froot. 2007; Avlonitis, Wigfield, Kirby & Dark, 2005). Denna behandling initieras, utförs och 

övervakas inte sällan av intensivvårdssjuksköterskor.  

I Forsberg et.al (2015) framkom att respondenternas benägenhet att ta upp frågan om donation 

med anhöriga, stod i samband med en vilja att respektera patientens önskningar. Respekt för 

patienten, även i döden, sammanfaller väl med föreliggande arbetes teoretiska utgångspunkt. 

Denna respekt återfinns också på andra sidan av spektrat, i Shabanzadeh et.al (2009) anges 

ovilja att orsaka lidande och respekt för patienten och kroppens helighet som anledningar till 

att inte främja organdonation. Även i Flodén et.al (2011b) uppges farhågan om att främjande 

av organdonation ska orsaka onödigt lidande hos patienterna. Otillräcklig erfarenhet gällande 

stöd och information till anhöriga beskrivs i Meyer, Bjørk & Eide (2011) och Chernenko, 
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Jensen, Newburn-Cook & Bigam (2012) som ytterligare en faktor som gör detta arbete 

mentalt ansträngande för intensivvårdssjuksköterskor. 

 

Problemformulering 

Forskning visar att arbetet med organdonation, på bred front, över alla yrkeskategorier, är 

känslomässigt påfrestande och fyllt av etiska och moraliska fallgropar. Som 

operationssjuksköterska är det primära syftet i processen att ta tillvara organen hos den 

avlidna donatorn i den stressiga miljö som en operationssal utgör. Som 

intensivvårdssjuksköterska är uppgiften att hålla donatorn vid liv och organen användbara för 

transplantation. Hur dessa mentalt ansträngande uppgifter förenas med respekt för den avlidna 

och bevarandet av dennas värdighet är något som inte tidigare sammanställts i en 

litteraturstudie. Respekt och värdighet är något som måste bejakas såväl i livet som i döden. 

Därför kommer koncepten om bevarandet av värdighet, sjuksköterskans roll som beskyddare 

och den caritativa grunden att utgöra måttstocken med vilken den studerade litteraturen i 

denna uppsats jämförs. 

Syfte 

Att genom granskning av den vetenskapliga litteraturen inhämta och sammanställa kunskap 

kring hur sjuksköterskor på operations- och intensivvårdsavdelningar upplever och hanterar 

arbetet med att vårda avlidna donatorer. Fokus ligger på hur de etiska aspekterna av arbetet 

uppfattas och på de strategier respondenterna använde för att patienten skulle behandlas med 

respekt och värdighet. 

Frågeställningar 

 Hur upplevde sjuksköterskor på operations- och intensivvårdsavdelningar arbetet med 

att vårda avlidna donatorer och att tillvarata organ och vävnad från dessa, med fokus 

på respekt för patientens kropp, själ och värdighet? 

 Hur hanterades dessa upplevelser? 
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METOD 

Design 

Uppsatsen utfördes som litteraturstudie med kvalitativ ansats. Denna metod var väl lämpad 

för att ge en inblick i det valda fenomenet då möjlighet gavs att överblicka och samla resultat 

och utsagor från ett stort antal studier och respondenter (Friberg, 2012). 

Sökstrategi 

Vetenskapliga originalartiklar söktes mellan 13-17 april 2015 i databaserna PubMed och 

CINAHL, dessa valdes ut då de innehåller ett stort antal omvårdnadsinriktade artiklar av 

genomgående hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). För litteratursökningen togs hjälp 

av en bibliotekarie vid medicinska biblioteket, detta för att på bästa möjliga sätt täcka in hela 

kunskapsområdet.  

Inklusionskriterier 

Artiklar med kvalitativ ansats som beskrev upplevelser hos sjuksköterskor på operations- och 

intensivvårdsavdelningar, relaterade till deltagande vid tillvaratagande av organ från avlidna 

patienter. Inga begränsningar gjordes gällande studiernas ålder då de aktuella frågorna av 

författaren ansågs tidlösa. Detta i bemärkelsen att åsikter gällande döden, etik, värdighet och 

respekt inte påverkas av tidens tand eller medicinska framsteg. Sökningarna begränsades inte 

heller till artiklar med elektronisk tillgång till fulltext.  

Exklusionskriterier 

Reviewartiklar och artiklar som inte uppfyllde kriterierna beskrivna under rubriken 

forskningsetiska överväganden samt artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska 

exkluderades. Även artiklar utan tillgång till abstract exkluderades. 

Tillvägagångssätt  
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Fritextsökning och MeSH-sökning utfördes med sökorden: perioperative nurse, theatre nurse, 

organ procurement, organ donor, organ retrieval, intensive care nurse, ICU nurse och critical 

care nurse. Självständigt och i olika kombinationer. Sökorden kontrollerades också i svensk 

MeSH för att säkerställa korrekt sökterminologi, varpå söktermen ”tissue and organ 

procurement” identifierades och inkluderades i sökningen, denna presenteras i tabell 1. 

Utöver de artiklar som erhölls genom litteratursökning påträffades ytterligare en artikel via 

relaterade artiklar till en redan utvald studie. Utifrån litteratursökningen valdes artiklar vars 

titlar svarade mot studiens syfte ut. Efter genomläsning av dessas abstracts togs beslut om 

huruvida fortsatt granskning skulle ske. Två av de funna artiklarna som potentiellt befunnits 

lämpliga för inklusion fanns inte tillgängliga i fulltext. Dessa beställdes, mot betalning, från 

medicinska biblioteket. Endast en av dessa visade sig dock, vid närmare granskning, uppfylla 

kraven för inklusion. 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskning skedde med hjälp av den granskningsmall som utformats av Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2011). Denna mall modifierades av författaren för att bättre passa 

studiens syfte (bilaga 1). Frågan ”patientkarakteristika” ansågs irrelevant då vårdpersonal 

utgör respondenter i de studerade artiklarna och exkluderades därför. Enligt Forsberg & 

Wengström (2013) är det primära syftet med kvalitativ forskning, att generera en fördjupad 

kunskap och förståelse för ett givet fenomen. Då syftet med föreliggande uppsats var att 

inhämta och sammanställa just denna fördjupade kunskap, snarare än att söka lösningar på 

problem, ansågs frågan ”genereras teori” i granskningsmallen vara irrelevant i sammanhanget 

och exkluderades därför.  

Efter genomläsning granskades de utvalda studierna, utifrån den reviderade mallen, noggrant 

avseende metodologi, urval, giltighet och kommunicerbarhet. Frågorna i mallen har 

svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”. Dessa svar poängsattes såtillvida att 

svarsalternativet ”Ja” gav en poäng medan alternativen ”Nej” och ”Vet ej” gav noll poäng. 

Poängen omvandlades av författaren till procent och graderades enligt följande: 60-69% gav 

låg kvalitet, 70-79% gav medelhög kvalitet och 80-100% gav hög kvalitet (Willman et.al, 

2011).  
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Artiklarna analyserades och sammanställdes enligt Fribergs (2012) principer om analys av 

kvalitativ forskning. Dessa principer har sin grund i metasyntesen, en metodologisk disciplin 

som syftar till att syntetisera, snarare än att bara aggregera resultat. Syftet är att, genom denna 

syntes, uppnå nya tolkningar som är mer än summan av sina delar (Thorne, Jensen, Kearney, 

Noblit & Sandelowski, 2004). Här uppnås, genom upprepad genomläsning, en förståelse för 

studiernas resultat. Varpå de centrala fynden i varje studie identifieras och sammanställs. 

Genom jämförelser av likheter och skillnader mellan dessa sammanställningar, abstraheras 

nya, övergripande, teman. Därvid uppstår en ny helhet som tjänar till att öka förståelsen för 

det studerade fenomenet (Friberg, 2012; Thorne et.al, 2004).   

De utvalda studiernas resultat genomlästes noggrant upprepade gånger. Vid genomläsningen 

gjordes anteckningar gällande de centrala fynden i varje studie. Därefter fördes dessa 

anteckningar, parallellt med genomläsning av respektive studie för att identifiera ytterligare 

viktiga aspekter, in i ett elektroniskt dokument och färgkodades för att kunna härleda 

utsagorna till respektive studie. Detta förfarande var avsett att göra datamängden mer 

överskådlig och underlätta vid analys och gruppering. Samtidigt gav överföringen från 

skrivna till elektroniska anteckningar ytterligare en möjlighet att ta in och bekanta sig med 

materialet. Det samlade materialet analyserades avseende likheter och olikheter och aspekter 

av liknande karaktär, svarande mot föreliggande studies syfte och frågeställningar 

grupperades, varpå nya teman identifierades. 

I samband med dataanalysen togs även företeelser tillvara som inte direkt svarade mot 

studiens syfte, dessa grupperades för sig och presenteras i diskussionen. Tankar och 

reflektioner, angående både ovan beskrivna fynd och fynd relevanta för denna studie, skrevs 

kontinuerligt ned och införlivades i den slutgiltiga texten.  

Forskningsetiska överväganden 

Endast artiklar med ett, för författaren godtagbart, etiskt resonemang inkluderades. 

Respondenterna i de inkluderade studierna skulle informerade om studiens syfte och om vad 

deltagande innebar. Vidare skulle de vara medvetna om att deltagande var frivilligt och att 

deras personuppgifter och identiteter skulle behandlas konfidentiellt. Tillstånd från en etisk 

kommitté skulle också vara inhämtat (Codex, 2002). I händelse av att respondenter eller 

patienter i de studerade artiklarna benämndes med ett könsbestämmande pronomen, byttes 



16 
 

detta ut mot det könsneutrala pronomenet ”hen” vid överföring till föreliggande arbetes 

resultat. Detta för att ytterligare anonymisera de deltagande (Codex, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databas Sökning Sökord Utfall 

(anger 

artiklar 

valda i 

tidigare 

sökning) 

Lästa 

abstracts 

(utvalda för 

granskning) 

Utvalda 

för 

analys 

PubMed #1 organ procurement 16665   

  organ procurement AND 

perioperative nurse 

24 8(4) 4 

 #2 ("Perioperative 

Nursing"[Mesh]) AND 

"Tissue and Organ 

Procurement"[Mesh] 

23(2) 4(1) 1 

 #3 Organ retrieval AND 

perioperative nurse 

9   

 #4 Organ donor AND 

perioperative nurse 

21(3) 1(0)  

 #5 Intensive care nurse AND 

organ donor 

94 15(9) 9 

 #6 ("Critical Care 

Nursing"[Mesh]) AND 

"Tissue Donors"[Mesh] 

2   
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 #7 critical care nurse AND 

organ donor 

31(2) 2(0)  

CINAHL #8 organ procurement 1703   

 #9 organ procurement AND 

perioperative nurse 

19(5) 4(1) 0 

 #10 Organ retrieval AND 

perioperative nurse 

6(1)   

 #11 Organ donor AND 

perioperative nurse 

6(2)   

 #12 Organ procurement AND 

theatre nurse 

3(1)   

 #13 Intensive care nurse AND 

organ donor 

21(2) 5(0)  

 #14 critical care nurse AND 

organ donor 

31(2) 4(0)  

 

RESULTAT 

I resultatet ingår (n=15) artiklar som valts ut, kvalitetsvärderats och analyserats enligt 

beskrivning i metodavsnittet. (n=5) artiklar rörde operationssjuksköterskors upplevelser, 

(n=9) artiklar handlade om intensivvårdssjuksköterskor och (n=1) artikel bestod av 

respondenter som var operationssjuksköterskor (n=4), sjuksköterskor från organisationer för 

organtagning (n=3) och intensivvårdssjuksköterskor (n=1). Kvalitetsvärderingen resulterade i 

fördelningen: Artiklar av hög kvalitet n=4, artiklar av medelhög kvalitet n=9 och artiklar av 

låg kvalitet n=2. Artiklarna presenteras utförligare i bilaga 2. Samtliga artiklar beskrev 

sjuksköterskors, verksamma på operations- och intensivvårdsavdelningar, upplevelser av att 

vårda organdonatorer. Vård av organdonatorer definieras här såsom den vård som bedrivs, 

från identifieringen av en potentiell organdonator, via hjärndödhetsdiagnostiken, den 

slutgiltiga diagnosen och intensivvård i väntan på organtagning. Till operationen där organen 

tas ut för transplantation samt eftervården som ges till den avlidna donatorn. Studierna 
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beskriver förhållanden i en rad olika geografiska områden, såsom; Asien, Australien, 

Mellanöstern, Nordamerika, Storbritannien, Sverige och Sydamerika. 

Resultatet har delats in i tre huvudteman, som alla belyser olika aspekter av det aktuella ämnet 

i relation till föreliggande arbetes syfte och frågeställningar samt den teoretiska ramen.  

Att vårda de döda 

Utsagor och företeelser förknippade med vård av avlidna har samlats under detta 

övergripande tema. Arbetsuppgifterna och de känslor dessa gav upphov till utgör varsitt 

subtema. Det tredje subtemat avhandlar resonemang kring döden och dödsbegreppen. 

 

Arbetsuppgifterna 

Arbetet med vård av organdonatorer beskrevs som en kamp som började med 

hjärndödhetsdiagnosen och slutade när patienten transporterats till bårhuset. Denna kamp 

krävde stort engagemang och stor kunskap och syftade till att, på bästa möjliga sätt, bevara 

organen för mottagarens skull (Flodén & Forsberg, 2009; Hibbert, 1995; Perrin, Jones & 

Winkelman, 2013; Sadala & Mendes, 2000; Salehi, Kanani & Abedi, 2013; Wolf, 1991). 

Detta medförde att andra aspekter av arbetsuppgifterna kunde bli lidande, respondenterna i 

Hibbert (1995) uppgav att det stressiga arbetet med att hålla organen användbara tog värdefull 

tid från arbetet med att stötta och trösta familjen. Det stora fokuset på tekniska detaljer och 

organbevarande åtgärder kunde också innebära att patienten som individ kunde glömmas bort 

(Flodén, Berg & Forsberg, 2011a; Flodén & Forsberg, 2009). Då krävdes en paus i arbetet för 

att reflektera och hitta tillbaka till den vårdande attityden och fokus på människan. Stressen 

och uppmärksamheten som vården krävde befanns i Carter-Gentry & Mc Murren (2004) leda 

till att känslor av sorg och ilska byggdes upp utan att få utlopp, varvid ett stort behov av att 

släppa ut och ventilera dessa känslor uppstod.  

Känslorna 

Att vårda donatorer ansågs i ett flertal studier vara känslomässigt utmattande och nedbrytande 

(Flodén et.al, 2011a; Pearson, Robertson-Malt, Walsh & Fitzgerald, 2001; Pelletier-Hibbert, 

1998; Regehr, Kjerulf, Popova & Baker, 2003; Salehi et.al, 2013; Wolf, 1991). Vårdprocessen 

befanns vara grym, respektlös, inhuman, och smärtsam (Regehr et.al, 2003; Sadala & 
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Mendes, 2000; Salehi et.al, 2013; Wang & Lin, 2009). Den ansågs också i vissa fall onaturlig, 

både i bemärkelsen att det var döda patienter som vårdades (Flodén & Forsberg, 2009) och att 

vården inte syftade till att läka, lindra eller bota patienten (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; 

Smith, Leslie & Wynaden, 2015; Salehi et.al, 2013). Sorg över det öde som drabbat 

donatorerna och deras familjer beskrevs i samtliga artiklar. I samband med detta uttrycktes 

också nyfikenhet över vem donatorn varit som person och vad som skulle ha hänt om hen inte 

avlidit (Carter-Gentry & Mc Murren; Sadala & Mendes, 2000; Salehi et.al, 2013). Att 

identifiera sig med donatorn eller de anhöriga och föreställa sig själv eller sina anhöriga i 

deras situationer var också vanligt (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; Flodén & Forsberg, 

2009; Regehr et.al, 2003; Ronayne, 2009; Salehi et.al, 2013), något som försvårade arbetet 

ytterligare. Särskilt svårt var det när donatorerna var unga (Regehr et.al, 2003; Ronayne, 

2009; Smith et.al, 2015; Wolf, 1991) eller hade familjer (Perrin et.al, 2013; Sadala & Mendes, 

2000). Känslor av hjälplöshet inför situationen beskrevs i flera studier, att vara hjälplös inför 

tragiken i donatorns öde (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; Salehi et.al, 2013) eller över att 

inte ha kunnat göra något för att rädda donatorns liv (Hibbert, 1995). Alla de känslor som 

väcktes vid vården av avlidna gav, förutom de emotionella verkningarna, upphov till 

konflikter hos de inblandade. Vetenskap kontra känslor (Regehr et.al, 2003), moral kontra 

ansvar (Smith et.al, 2015; Wang & Lin, 2009) och plikt kontra känslor (Salehi et.al, 2013) är 

utsagor som väl beskriver dessa konflikter. 

Alla dessa negativa känslor till trots råder närmast konsensus i de studerade artiklarna kring 

faktumet att arbetet med organdonation var något mycket positivt. Både i bemärkelsen att få 

medverka till att rädda eller förlänga livet på organens mottagare och i bemärkelsen att få vara 

med och respektera donatorernas vilja att donera och därmed ge den tragiska döden en 

mening. Just detta ansågs också vara värdefullt för att lindra de anhörigas lidande. Endast i 

Ronayne (2009) och Salehi et.al (2013), saknas uttalanden som styrker detta. I den sistnämnda 

uttrycktes till och med önskningar om att, om möjligheten fanns, få avsluta behandlingen av 

donatorerna då den befarades orsaka dem lidande. 

När inträffar döden? 

Förvirring eller tveksamhet kring dödsbegreppet var en faktor som potentiellt kunde göra 

arbetet tyngre och mer etiskt utmanande. Intellektuellt fanns förståelsen för 
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hjärndödhetsbegreppet hos respondenterna i alla studierna men emotionellt kunde det, av 

olika anledningar, vara svårt att ta till sig att patienten, trots att hjärtat slog, var avliden 

(Flodén et.al, 2011a; Flodén & Forsberg, 2009; Regehr et.al, 2003; Ronayne, 2009; Salehi 

et.al, 2013; Smith et.al, 2015; Wang & Lin, 2009). 

Att hjärndöden till sin natur, på grund av bibehållen cirkulation och ventilatorassisterad 

andning, var mer onaturlig än den mer slutgiltiga, biologiska, hjärtdöden beskrevs av Flodén 

& Forsberg (2009). Förekomsten av reflexer som orsakade rörelser hos patienterna när de 

berördes eller förflyttades gav upphov till tvivel hos respondenterna i Regehr et.al (2003) och 

Salehi et.al (2013). Att patienterna såg levande ut kunde både uppröra (Perrin et.al, 2013; 

Smith et.al, 2015) och ge upphov till förvirring gällande huruvida patienten var död 

(Ronayne, 2009; Smith et.al, 2015). I Perrin et.al (2013) ansåg sig respondenterna acceptera 

hjärndödhetsbegreppet och dess innebörd. Däremot gav donatorernas, till synes, levande 

utseende upphov till funderingar över när en verkligen är död. Detta reflekteras också i de, för 

operationssjuksköterskor exklusiva, utsagorna kring patientens slutgiltiga död. 

Operationssjuksköterskor i flera olika studier rapporterade vändpunkter under 

tagningsoperationerna, då de ansåg att patienten oåterkalleligt var avliden och då hens 

bortgång sörjdes. Dessa vändpunkter inträffade när respiratorn stängdes av och 

anestesipersonalen lämnade salen (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; Regehr et.al, 2003), 

vid tagning av hjärta och lungor (Smith et.al, 2015; Wolf, 1991) och när artärerna till hjärtat 

skars av (Wang & Lin, 2009). I Regehr et.al (2003), Smith et.al (2015) och Wang & Lin 

(2009) uttrycktes också rädsla och oro för att de, genom sin medverkan i operationen, 

orsakade donatorernas död. 

Att möjliggöra ett värdigt slut 

De strategier och förhållningssätt som syftade till att bevara respekt och värdighet för 

donatorerna har här sammanfattats. Som subteman har de tre begrepp som, i Lindwall & von 

Post (2008), anses vara centrala för värdighet använts. Dessa begrepp; Tillit, skuld och mod, 

har tidigare beskrivits i detta arbetes teoretiska ram. Här ryms även faktorer och situationer 

som identifierats som bristande avseende värdighet och respekt. 

Att skapa tillit 
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Den sorg och empati sjuksköterskorna kände för donatorerna och deras anhöriga som beskrivs 

i föregående tema resulterade i en önskan om att, för dessas skull, göra sitt bästa för att göra 

den outhärdliga processen så positiv som möjligt. Att respektera och stötta familjens beslut, 

oavsett om det innebar organdonation eller inte, var ett första steg (Hibbert, 1995; Flodén & 

Forsberg, 2009; Forsberg et.al, 2014, Pearson et.al, 2001). Att vara tillgänglig för de anhöriga 

genom att stötta, trösta och samtidigt ge utrymme för dem att sörja beskrevs som viktigt i 

Flodén & Forsberg (2009), Flodén et.al (2011a), Forsberg et.al (2014) och Pelletier-Hibbert 

(1998). Detta var dock inte helt enkelt, otillräcklig utbildning, tid och kapacitet för att möta 

anhöriga i deras sorg och stötta dem rapporterades i ett flertal studier (Hibbert, 1995; Sadala 

& Mendes, 2000; Salehi et.al, 2013; Smith et.al, 2015). Att bevaka värdigheten och 

rättigheterna hos donatorerna sågs i flera artiklar som centralt (Flodén et.al, 2011a; Floden & 

Forsberg, 2009; Wolf, 1991). Den sistnämnda menade att ett kontrakt upprättas mellan de 

anhöriga och sjuksköterskan, i vilket sjuksköterskan förbinder sig att skydda donatorn som en 

släkting i de anhörigas frånvaro.  

Att leva upp till sina skyldigheter 

Vården som gavs fick också dubbla fokus i och med beslutet om organdonation. All den 

omsorg och kärlek som visades för donatorn var också till för att lindra de anhörigas sorg och 

smärta samt att visa att donatorn fortfarande var mer än summan av de organ som kunde 

doneras, en människa som förtjänade samma respekt och värdiga bemötande som de levande 

(Forsberg et.al, 2014; Hibbert, 1995; Pearson et.al, 2001; Pelletier-Hibbert, 1998, Sadala & 

Mendes, 2000; Wolf, 1991). För att åstadkomma detta ansågs det viktigt att inte glömma att 

patienten var en människa (Forsberg et.al, 2014; Pearson et.al, 2001; Pelletier-Hibbert, 1998; 

Regehr et.al, 2003; Ronayne, 2009). Respondenterna i Ronayne (2009) betraktade, trots 

vetskapen om att så inte var fallet, patienten som levande tills hen kördes till operationssalen 

och i Regehr et.al (2003) betonades vikten av att patienten var just en patient tills hen 

transporterades till bårhuset.  

Lugn, harmoni och ödmjukhet samt låg samtalston beskrevs som viktiga faktorer för att 

kommunicera värdighet och respekt. Både inför anhöriga inom intensivvården och inför 

donatorn själv på operationssalen (Forsberg et.al, 2014; Regehr et.al, 2003; Wolf, 1991). Mer 

konkreta strategier som nämndes var att hålla donatorn ren och fin genom att ta hand om hår 
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och utseende (Pearson et.al, 2001; Pelletier-Hibbert, 1998; ). Något som också gjorde sig 

gällande i den eftervård som följde på organtagningen, här gjorde sjuksköterskorna sitt 

yttersta för att göra donatorn fin och presentabel för att möjliggöra ett värdigt avsked för de 

anhöriga (Forsberg et.al, 2014; Regehr et.al, 2003; Wolf, 1991). Eftervård skedde under 

tystnad och med stor försiktighet för att inte orsaka skada. Detta sågs också som ett tillfälle 

att, genom en kärleksfull omvårdnad visa sin respekt och själv ta avsked (Regehr et.al, 2003; 

Wolf, 1991). I Smith et.al (2015) befanns tiden för eftervård allt för kort på grund av ett 

stressigt arbetsschema, något som sörjdes av respondenterna. I Carter-Gentry & Mc Murren 

(2004) däremot, betraktades stunden ensam med donatorn efter operationen som plågsam och 

känslomässigt utmanande. Att ta avsked av donatorn beskrevs också av Forsberg et.al (2014) 

och Hibbert (1995) som mycket viktigt. Att prata med donatorn som med en levande patient 

ansågs också bevara hens mänsklighet, samtidigt som det kommunicerade genuin omtanke till 

de anhöriga (Flodén et.al, 2011a; Pearson et.al, 2001; Pelletier-Hibbert, 1998; Ronayne, 2009; 

Sadala & Mendes, 2000; Wolf 1991). I vissa studier ansågs detta dock kunna skapa förvirring 

hos de anhöriga gällande huruvida patienten verkligen var död (Ronayne, 2009; Pearson et.al, 

2001). 

I Regehr et.al (2003) och Smith et.al (2015) uttrycktes en känsla av vördnad inför kroppen när 

allt var över och hur detta tillfälle togs till akt för att säga en bön av tacksamhet till donatorn 

för den gåva hen givit. I Wolf (1991) och Smith et.al (2015) beskrevs denna vördnad som en 

respekt inför kroppens och donatorsskapets helighet. I Perrin et.al (2013) uttrycktes behovet 

av att få göra små saker för donatorn, trots att varken hen eller de anhöriga skulle få vetskap 

om detta. En operationssjuksköterska berättade här om hur en donator kommit in på salen 

med blommor i handen, för att respektera detta hade hen gjort stora ansträngningar för att 

blommorna skulle få vara kvar, utan att bryta mot kraven på sterilitet. Att genom extraordinära 

insatser visa sin respekt beskrevs även i Pearson et.al (2001) och Wolf (1991) där 

sjuksköterskor berättade om hur de, istället för att använda bår eller säng, själva bar barn som 

donerat organ till bårhuset eller till föräldrarna för ett sista avsked.  

Att visa mod 

Att stå upp för donatorerna ansågs viktigt i många studier, att genom att kräva respekt av 

samtliga inblandade, agera som beskyddare för de som inte kunde tala för sig själva. Detta 
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kunde gälla att kräva en respektfull atmosfär i operationssalen när kirurgerna upplevdes som 

kalla eller likgiltiga (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; Regehr et.al, 2003), be 

röntgenpersonalen stänga av radion vid undersökningar (Forsberg et.al, 2014) eller att 

uppmana kirurgen att sy om fula suturer (Smith et.al, 2015).  

Att visa mod i sin gärning gällde också att åsidosätta sina egna känslor för att bättre kunna 

fullfölja sina arbetsuppgifter. Respondenterna i många studier berättar om hur de behövde 

visa sig känslomässigt starkare än de egentligen var. Detta för att möta behovet av att vara 

tillgänglig för de anhöriga och att ge donatorerna det värdiga bemötande de förtjänade 

(Flodén et.al, 2011a; Flodén & Forsberg, 2009; Forsberg et.al, 2014; Hibbert, 1995; Pelletier-

Hibbert, 1998; Smith et.al, 2015). Att, trots att situationen kunde kännas skrämmande, agera 

professionellt genom hela processen ansågs i sig vara något som bevarade donatorernas 

värdighet (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; Flodén & Forsberg, 2009; Smith et.al, 2015; 

Wolf, 1991). 

När respekten brister 

Det beskrevs också en rad situationer där respekten för donatorerna brast och därmed hotade 

deras värdighet. Gemensamt för dessa är att de orsakade indignation och frustration hos de 

inblandade sjuksköterskorna. Wolf (1991) beskriver brist på respekt på ett sätt som 

sammanfattar detta subtema på ett passande sätt. Här ansågs brist på respekt vara oförenligt 

med sjuksköterskegärningen, varför den som inte visat tillbörlig respekt för en donator hade 

misslyckats med att leva upp till vad det innebar att vara sjuksköterska.  

Regehr et.al (2003), Sadala & Mendes (2000) och Wang & Lin (2009) beskrev alla hur brist 

på respekt från kirurgerna upprörde. Detta rörde främst hur kirurger trängdes runt patienten 

och var och en endast brydde sig om ”sitt” organ, utan en tanke på donatorn och den gåva 

donationen innebar. I Wang & Lin (2009) uttrycktes en önskan om att kunna visa mer kärlek i 

sitt omhändertagande, något som sågs som svårt på grund av den stressiga miljön. Stress 

under ingreppet, även när detta inte var nödvändigt, var ett uttryck för respektlöshet också 

enligt Regehr et.al (2003). I denna studie ansågs också en allt för glad stämning i 

operationssalen som respektlös. Att organ ibland togs ut utan att användas (Regehr et.al, 

2003) och när donation, av olika orsaker, uteblev trots att patienten eller de anhöriga önskat 

detta (Flodén & Forsberg, 2009; Hibbert, 1995) är andra exempel på bristande respekt. 
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Att själv finna mening 

De åtgärder, aktiviteter och strategier som hjälpt respondenterna att hantera arbetet med vård 

av organdonatorer sammanfattas i detta tema. Konkreta strategier beskrivs i det första 

subtemat. Behovet av avslut i det andra, och slutligen beskrivs känslan av meningsfullhet som 

arbetet gav upphov till i det avslutande subtemat. 

Strategier  

Strategier för att hantera arbetet med donatorskirurgi innefattade ofta att komma bort från 

arbetsplatsen, försöka åstadkomma en separation mellan arbete och privatliv samt att fokusera 

på sig själv. Detta kunde ske genom olika fysiska aktiviteter (Carter-Gentry & Mc Murren, 

2004; Pearson et.al, 2001; Wang & Lin, 2009). Eller genom mer andliga aktiviteter såsom 

bön, meditation eller att skriva dagbok (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; Perrin et.al, 2013; 

Smith et.al, 2015).  

För att kunna hantera själva arbetsuppgifterna krävdes, för många av respondenterna, ett 

åsidosättande av de egna känslorna. Att trubba av sina känslor eller distansera sig från dem 

beskrevs i många studier. Detta uppnåddes genom att fokusera på arbetsuppgifterna och tänka 

rationellt, en sak i taget (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; Pelletier-Hibbert, 1998; Regehr 

et.al, 2003: Smith et. al, 2015). I en studie beskrevs hur operationssjuksköterskor betraktade 

arbetet med att duka upp instrument och förbereda för operationen som en stund för mental 

förberedelse inför vad som komma skulle (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004).  

Att arbetet upplevdes som stressigt kunde också ha en avledande effekt då det gav 

möjligheten att försjunka helt i sina arbetsuppgifter och därför inte ha tid att tänka på de 

känslor som uppstod (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; Hibbert, 1995; Sadala & Mendes, 

2000; Wolf, 1991). I Perrin et.al (2013) beskrevs stress som tacksamt då det innebar att 

sjuksköterskorna, direkt efter en organtagning, kunde gå vidare med en ”vanlig” operation. 

Att söka stöd i yrkesrollen gav en sköld att gömma sina känslor bakom (Flodén et.al, 2011a; 

Flodén & Forsberg, 2009; Pelletier-Hibbert, 1998; Smith et.al, 2015). Den sistnämnda beskrev 

det som att gömma sig bakom en mask, antingen det fysiska munskyddet eller en metaforisk 

mask. När känslorna gömdes undan och förnekades utlopp på detta sätt uppstod dock också 

ett behov av att släppa ut eller processa dem. Detta skedde antingen tillsammans med kollegor 
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eller i ensamhet (Hibbert, 1996; Pelletier-Hibbert; Salehi et.al, 2013; Smith et.al, 2015) och 

ansågs viktigt för att orka med arbetet. Pelletier-Hibbert (1998) sammanfattar behovet av att 

kunna hantera arbetet som att den som saknade copingstrategier och inte kunde släppa ut 

känslorna inte var lämpad för att arbeta med organdonation då det tveklöst skulle leda till 

utbrändhet. 

Synen på donatorerna förändrades utifrån sjuksköterskornas behov. Både att betrakta donatorn 

som mänsklig och att aktivt avhumanisera hen angavs som metoder för att klara arbetet. Att 

inte betrakta donatorn som en människa beskrivs i Pelletier-Hibbert (1998), Perrin et.al (2013) 

och Regehr et.al (2003), som något som gjorde arbetet lättare att hantera. Respondenterna i 

Pelletier-Hibbert (1998) menade dock också att en humanisering av donatorn tjänar till att 

befästa bilden av sig själv som vårdande och omhändertagande. I Carter-Gentry & Mc Murren 

(2004) ansåg operationssjuksköterskorna det jobbigt när donatorns ansikte syntes under 

operationen då detta blev en påminnelse om att hen var en människa. Samtidigt befanns, i 

denna studie, förekomsten av droppslangar och intubationsutrustning betryggande då det fick 

det att kännas som att det var en ”vanlig patient”. Att, trots att den intellektuella förståelsen 

för att patienten var avliden fanns, fortsätta att betrakta donatorerna som levande tills de 

lämnade avdelningen sågs som värdefullt för att orka med i Ronayne (2009). 

Att få avslut 

Avslut ansågs som viktigt för att kunna gå vidare. Antingen genom ett sista farväl i samband 

med eftervården (Regehr et.al, 2003; Smith et.al, 2015; Wolf, 1991) eller genom ett 

gemensamt avsked på intensivvårdsavdelningen före transport till operationssalen (Forsberg 

et.al, 2014). En annan form av avslut som beskrevs var debriefing, att hålla ett möte efter 

avslutat arbete med en organdonator och där få samtala om upplevelserna i grupp (Perrin et.al, 

2013; Forsberg et.al, 2014). Detta förekom inte på alla arbetsplatser men önskades i Pelletier-

Hibbert (1998). Även ett avslutande möte med anhöriga nämndes i en studie som en faktor 

som hjälpte till att ge ett avslut för såväl sjuksköterskorna som för de anhöriga (Flodén et.al, 

2011a). 

Behovet av att diskutera sina upplevelser och känslor och ventilera dessa med andra ansågs 

viktigt i nära nog alla de studerade artiklarna. Kollegor ansågs här som det absolut största 

stödet, både som en källa till kunskap och som en möjlighet att få diskutera med någon som 
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förstod vad arbetet innebar (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; Flodén et.al, 2011a; Flodén & 

Forsberg, 2009; Hibbert, 1995; Pelletier-Hibbert, 1998; Perrin et.al, 2013; Regehr et.al, 2003; 

Salehi et.al, 2013; Wang & Lin, 2009; Wolf, 1991). I Perrin et.al, (2013) ansågs den grad av 

omtanke och stöd för varandra som fanns inom donationskirurgi vara unikt för just denna 

specialitet. Även i Smith et.al (2015) betonades behovet av att tala ut om sina upplevelser. I 

denna studie befanns dock stödet från kollegorna vara svagt och klimatet på arbetsplatsen 

tillät inte den typen av diskussioner. De kände också att de, av kollegor och 

sjukhusorganisationen, förväntades vara oberörda och kunna hantera situationen. Dessa 

sjuksköterskor vände sig istället till kollegor på andra enheter eller ventilerade med anhöriga 

samt, i vissa fall, sökte professionell samtalshjälp. Också i Wolf (1991) påtalas brister i 

arbetsklimatet då respondenterna uppgav att sorgen i samband med donatorkirurgi ofta inte 

diskuterades öppet. 

Mitt arbete hjälper andra 

Arbetet med organdonation beskrevs dock, i slutändan, som meningsfullt och fantastiskt att få 

delta i. Då det räddade eller förlängde mottagarnas liv, samtidigt som det skänkte mening åt 

döden för både de anhöriga och dem själva. Tankarna på detta i sig var en av de mest frekvent 

angivna och högst värderade anledningarna till att sjuksköterskorna i de studerade artiklarna 

ansåg sig kunna hantera och fortsätta med detta arbete (Carter-Gentry & Mc Murren, 2004; 

Flodén & Forsberg, 2009; Forsberg et.al, 2014; Pearson et.al, 2011; Perrin et.al, 2013; Regehr 

et.al, 2003; Sadala & Mendes, 2000; Smith et.al, 2015; Wang & Lin, 2009; Wolf, 1991). I 

Smith (2015) uttrycktes stor glädje över att få höra vart de tillvaratagna organen gått och hur 

det gått för patienterna, något som också efterfrågades av respondenterna i Regehr et.al, 

(2003). I Perrin et.al, (2013) berättade operationssjuksköterskor om hur deras arbetsuppgifter 

inbegrep både organtagning och transplantation av donerade organ, detta gav en värdefull 

inblick i det goda som uppnåddes med donatorskirurgi. 

Erfarenhet beskrivs i många studier som oerhört viktigt för att lära sig hantera arbetet med 

avlidna donatorer (Flodén et.al, 2011a; Flodén & Forsberg, 2009; Pearson et.al, 2011; Smith 

et.al, 2015; Wang & Lin, 2009; Wolf, 1991). Med erfarenhet kom, enligt Flodén et.al (2011a) 

och Carter-Gentry & Mc Murren (2004), en förståelse för hjärndödhetsbegreppet som ansågs 

mycket viktig, både för att acceptera situationen och för att kunna uppträda tryggt och 
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stöttande inför de anhöriga. Det sistnämnda, att genom dessa förmågor, kunna hjälpa anhöriga 

genom sorgen, mot acceptans och hopp sågs i Forsberg et.al (2014) som en av de mest 

positiva och belönande delarna av arbetet med avlidna donatorer. I Smith et.al, (2015) och 

Wang & Lin, (2009) ansågs upprepad exponering för donatorskirurgi ge möjlighet ta kontroll 

över sin situation och, genom personlig reflektion och rannsakan, finna sin plats i 

sammanhanget. Därmed blev döden att lättare acceptera som naturlig och det blev möjligt att 

finna mening i arbetet och det goda som uträttades. Nya perspektiv på sitt eget liv, i 

bemärkelsen att det var en gåva att värdesätta och ta vara på rapporterades också som en 

konsekvens av arbetet med avlidna donatorer (Perrin et.al, 2013; Salehi et.al, 2013). 

 

DISKUSSION 

Resultatet gav en bild av arbetet med organdonatorer som stressigt och mentalt mycket tungt, 

där kampen för att bevara användbara organ för mottagarna utgjorde den största källan till 

stress. Känslor som sorg, ilska och hjälplöshet uppstod i samband med vården och 

identifiering med donatorerna och de anhöriga förekom frekvent. Bristande förmåga att ta till 

sig dödsbegreppet var vanligt och gjorde arbetet än svårare och mer etiskt utmanande.  

Att behandla donatorerna med respekt och att arbeta för att ge dem och de anhöriga ett värdigt 

slut var centrala förhållningssätt i arbetet som bedrevs. Omtanke om patienten och att 

behandla hen som en levande patient ansågs viktigt både för att bevara hens värdighet och för 

att kommunicera denna värdighet till de anhöriga. Därmed ansågs mycket av omtanken som 

riktades mot patienten vara lika mycket till för de anhöriga. Att bedriva vård lugnt, 

harmoniskt och lågmält befanns också visa värdighet och lugn. Respektlöshet mot 

donatorerna gav upphov till indignation och frustration, exempelvis när donatorn uteslutande 

betraktades som en källa till organ för transplantation. 

Stödet från kollegor, avseende kunskap, stöd och tröst samt tanken på hur organdonation 

möjliggjorde mottagarnas överlevnad var de två viktigaste faktorerna för att kunna hantera 

arbetet. Organdonation ansågs vara en betydelsefull gåva som skänkte mening åt döden och 

att få delta i denna process sågs i de allra flesta fallen som mycket givande, något som 

övertrumfade de negativa aspekterna. 
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Resultatdiskussion 

De forskningsresultat som presenteras i detta arbetes bakgrund visar att inställningen till 

deltagande i vård av organdonatorer, i hög grad, påverkas av individens inställning till- och 

kunskap om, hjärndödhetsbegreppet (Bidigare & Oermann, 1991; Flodén et.al 2011b; Lin 

et.al, 2010). Denna studies resultat bekräftar detta men lyfter också fram faktumet att 

förståelsen för hjärndödhetsbegreppet delas i intellektuell och emotionell förståelse. Att veta 

att patienten, rent juridiskt, var död innebar inte att tvivel inte fanns kvar (Flodén et.al, 2011a; 

Flodén & Forsberg, 2009; Regehr et.al, 2003; Ronayne, 2009; Salehi et.al, 2013; Smith et.al, 

2015; Wang & Lin, 2009). Detta gav upphov till etiska konflikter som lade sten på börda i en 

situation som redan, på det emotionella planet, var betungande.  

Gällande dessa tvivel finns i resultatet en studie som, i de åsikter som framkom, gjorde tydligt 

avsteg från det som betraktades som den gängse uppfattningen i det samlade materialet. 

Respondenterna i Sadala & Mendes (2000) kommunicerade en, i sammanhanget, kall, 

pragmatisk och vetenskaplig inställning till donatorvård. Här gavs bilden av att de intervjuade 

sjuksköterskorna såg hjärndödhetsbegreppet och det faktum att patienten var avliden som 

självklara, istället bestod konflikten i att försöka se mänskligheten i det tomma skal som 

donatorns kropp befanns utgöra. Vården av donatorerna uppgavs utföras, främst, med 

mottagarnas välbefinnande som mål. I många av respondenternas utsagor gick dock att skönja 

en underliggande önskan att se förbi det pragmatiska i ett försök att få kontakt med det 

mänskliga. Det sistnämnda ansågs dock inte tillräckligt substantiellt för att redovisas i 

resultatet. I denna studie uppgav respondenterna i många fall att de inte sett donatorerna vid 

liv, däremot hade de stor erfarenhet av att vårda mottagare för transplanterade organ. Något 

som, av detta arbetes författare, ses som en möjlig förklaring till deras fokus på mottagare och 

deras upplevda kyla gentemot donatorerna. 

Avhumanisering av patienterna sågs ofta som respektlöst och ovärdigt (Regehr et.al, 2003; 

Sadala & Mendes, 2000; Wang & Lin, 2009), alltmedan humanisering, att behandla patienten 

som en levande patient, betraktades som värdigt och respektfullt (Forsberg et.al, 2014; 

Hibbert, 1995; Pearson et.al, 2001; Pelletier-Hibbert, 1998, Sadala & Mendes, 2000; Wolf, 

1991). Dock var avhumanisering, i många situationer, nödvändigt för att klara av 

arbetsuppgifterna, något som tillämpades i högre grad av operationssjuksköterskorna än av 
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intensivvårdssjuksköterskorna. Förmodligen ett resultat av organtagningens invasiva natur, 

där arbetet i högre utsträckning kan upplevas som ett övergrepp på den avlidne än vid 

intensivvård av densamme. Behovet av att humanisera eller avhumanisera växlade således 

beroende på behovet för stunden. Exempelvis i bemärkelsen att operationssjuksköterskor 

avhumaniserade donatorn för att orka med ingreppet, för att därefter visa den vördnad och 

respekt de inte kunde tillåta sig att känna medan ingreppet pågick (Carter-Gentry & Mc 

Murren, 2004; Perrin et.al, 2013; Regehr et.al, 2003). Något som överensstämmer med 

konceptet om att växla mellan närhet och distans som beskrivs i Blomberg & Sahlberg Blom 

(2007) och Hadders (2007). Det ses också, av författaren till detta arbete, som ett tecken på att 

den caritativa attityd och det medmänskliga förhållningssätt som beskrivs i detta arbetes 

teoretiska ram, var något som var djupt rotat hos respondenterna i de studerade artiklarna. Att 

stå bekvämt på den caritativa grunden gav möjligheten att tillåta sig avsteg från dessa begrepp 

i syftet att, i slutändan, skapa det värdiga slut som var slutmålet med agerandet. 

Även gällande hur upplevelserna och känslorna hanterades och bearbetades, återfanns 

strategin att skjuta detta på framtiden. Ett exempel på detta är behovet av att släppa ut de 

känslor som byggts upp (Hibbert, 1996; Pelletier-Hibbert; Salehi et.al, 2013; Smith et.al, 

2015). Om inte miljö och omständigheter tillät fick detta anstå tills tid och möjlighet fanns. 

Detta glidande plan, mellan det humana och det inhumana, hålla inne eller släppa ut känslor, 

representerar ett förhållningssätt som är symptomatiskt för sjuksköterskans arbete i stort. Där 

rationalisering, prioritering och åsidosättande av de egna behoven är nödvändigt, både för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter och för att hantera de upplevelser arbetet genererar.  

Den samstämmighet som råder i resultatet, både studierna sinsemellan men framför allt 

mellan studier inkluderande operationssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor 

respektive, ses också som ett tecken på att begreppen om tillit, skuld och mod (Lindwall & 

von Post, 2008) sträcker sig utanför den perioperativa kontexten och att det tidigare beskrivna 

caritativa förhållningssättet delas av sjuksköterskorna inom dessa två specialiteter. De två 

specialiteterna skulle också, genom utbytande av erfarenheter, potentiellt kunna lära sig av 

varandras sätt att förhålla sig till donationsprocessen.  

Det fanns två olika fall av artiklar där samma respondenter, helt eller delvis, användes. 

Hibbert (1995) beskrev de försvårande och stressande faktorer som var förknippade med 
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donatorvård, medan Pelletier-Hibbert (1998) beskrev samma respondenters copingstrategier i 

dessa situationer. Den påtagliga skillnaden i ämne och forskningsfråga ansågs i dessa fall 

motivera inkluderandet av båda studierna. Likaledes har respondenter ”återanvänts” i Flodén 

et.al (2011a), Flodén & Forsberg (2009) och Forsberg et.al (2014). Där den första behandlar 

organdonation som fenomen och situation, den andra rör sjuksköterskans ansvar och 

organisationens betydelse och den tredje fokuserade på hur vården av avlidna upplevdes. I 

dessa tre artiklar har även nya respondenter successivt lagts till för varje studie. Här ansågs 

variationerna i ämne samt det faktum att nya respondenter tillkom, motivera att samtliga 

studier inkluderades. Förekomsten av dessa artiklar kan ha påverkat resultatet, dels i 

bemärkelsen att antalet enskilda respondenter blev något färre och i förlängningen genom att 

dessa respondenters åsikter kom till tals från flera håll. Dock ansågs skillnaden i ämnen göra 

samtliga studier relevanta. Inga avgörande slutsatser drogs heller med endast två eller fler av 

dessa studier som ensamt underlag. 

Kliniska implikationer 

Denna uppsats resultat synliggör de utmaningar som finns med donatorvård, samtidigt som 

det belyser de aspekter av meningsfullhet som är förknippade med densamma. ”Att vårda de 

döda” ger, för de som arbetar, eller kan komma att arbeta inom det aktuella området, en 

inblick i de svårigheter de kan komma att påträffa. ”Att möjliggöra ett värdigt slut” och ”Att 

själv finna mening” är teman som innehåller värdefull kunskap om såväl attityder som 

förhållningssätt som, i sin tur kan underlätta både gällande att finna mening i sitt arbete och 

för att lättare kunna hantera känslorna som uppstår. Kännedom om dessa svårigheter, kunskap 

och attityder gör att individen får en möjlighet att förbereda sig mentalt och ger också, på 

organisationsnivå, förutsättningar för att planera och rikta utbildning och stöd mot de områden 

där detta visat sig behövas. Då tidigare forskning visar att antalet organdonatorer som 

identifieras påverkas av intensivvårdspersonalens egen inställning till donationsprocessen 

(Bidigare & Oermann, 1991; Flodén et.al, 2011b; Lin et.al 2010), kan vetskapen om den 

meningsfullhet arbetet äger, också bidra till att göra sjuksköterskor mer positivt inställda till 

organdonation och på så sätt bidra till öka antalet patienter som identifieras som lämpliga 

donatorer. Något som skulle kunna hjälpa till att råda bot på det samhällsproblem som bristen 

på organ för donation utgör. Det fokus som respondenterna i artiklarna lade på de anhöriga 

och deras upplevelse är något som med fördel kan vedertas som ett generellt förhållningssätt i 
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vården av organdonatorer. Något som också skulle kunna ge verkningar på samhällsnivå, 

genom spridning från de familjer som upplevt detta. De religiösa hinder för organdonation 

som tidigare nämnts (Oliver et.al, 2012), är ytterligare ett problemområde på samhällsnivå där 

denna uppsats resultat kan appliceras. En ökande andel Svenskar med rötter i andra länder och 

kulturer innebär potentiellt också, i ljuset av ovan presenterad forskning, att en växande del av 

befolkningen på religiösa tar beslutet att inte donera sina organ. Att då på ett tryggt sätt kunna 

synliggöra det värdiga omhändertagandet för dessa grupper skulle på sikt kunna innebära att 

de religiösa motiven för att neka organdonation förlorar i kraft.   

Metoddiskussion 

Den ursprungliga föresatsen med litteraturstudien var att studera enbart 

operationssjuksköterskors upplevelser, detta visade sig dock inte vara möjligt då antalet 

studier som svarade mot syftet var litet. Beslutet att även inkludera studier rörande 

intensivvårdssjuksköterskor gav, även om de fortfarande var få, ett totalt antal artiklar som 

ansågs tillfredsställande för att utföra litteraturstudien. Just att inkludera 

intensivvårdssjuksköterskor gav, förutom ett större material, också ett större djup som var 

författaren till gagn. Förståelsen för fenomenet, sedd genom två närliggande yrkesgruppers 

ögon, blev mer mångfacetterad. Dock innebar det också att det ursprungliga syftet grumlades 

något, då operationskontextens möjligheter att visa respekt och värdighet var den företeelse 

som väckte intresset för att göra studien från början.  

Inklusionskriterierna som användes vid litteratursökningen var mycket öppna för att 

maximera antalet artiklar, något som visade sig vara av nöden. Detta resulterade också i att de 

artiklar som inkluderades varierade stort i ålder, från 1991 till 2015. De åsikter och attityder 

som framkom i studierna skilde sig dock inte mycket åt i sak. Detta anses bekräfta den 

motivering till beslutet att, i litteratursökningen, inte utesluta äldre studier som förklarats 

under rubriken inklusionskriterier. 

De frågor som, sett över alla studier, gav flest poängavdrag vid kvalitetsvärderingen var 

frågorna om huruvida data- respektive analysmättnad rådde. Frågor som förvisso är viktiga 

gällande studiernas evidens men som ändå, enligt Thorén-Jönsson (2008) är svåra att besvara 

då det aldrig går att utesluta att ny information kan uppkomma vid fortsatt datainsamling eller 

analys.  
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En stor styrka med denna studie är att trots den geografiska spridningen bland de inkluderade 

artiklarna, finns en samstämmighet kring många av de centrala begreppen. Denna 

samstämmighet, trots geografiska och kulturella skillnader mellan respondenterna, tyder på en 

hög evidens i det sammansatta resultatet. Metodologiskt ligger tyngdpunkten i de studerade 

artiklarna på fenomenologi (n=7 artiklar). Något som lämpar sig väl då syftet med denna 

metod är att samla kunskap om ett fenomen utifrån individens levda uppfattning om 

detsamma (Rosberg, 2008) men som också kan ha bidragit till resultatets likriktning. 

Det förhållandevis låga antalet studier som fanns tillgängliga för litteraturstudien kan ha 

bidragit till samstämmigheten i resultatet och kan också ha inneburit att den rikedom och 

bredd som önskas för en litteraturstudie, i viss mån, saknas. Samtidigt som samstämmigheten 

också skulle kunna tyda på att en viss mättnad uppnåtts i det kollektiva forskningsmaterialet.  

Framtida forskning 

Avsaknaden av studier på området, främst gällande operationssjuksköterskors upplevelser 

men även i intensivvårdskontexten, anses visa på ett behov av vidare forskning kring dessa 

frågor. Ett antal Svenska studier från intensivvårdsperspektivet finns inkluderade i denna 

uppsats, däremot saknas helt Svenska studier gällande operationssjuksköterskors upplevelser. 

Något som skulle kunna bli föremål för framtida forskning. Uppsatsens resultat kan 

potentiellt, i kombination med ytterligare forskning, ligga till grund för utvecklandet av mer 

standardiserade strategier för en värdigare process vid organdonation. Ett handhavande av 

dessa situationer där respekten för människan och hennes kropp och själ styr handlandet, med 

grund i Erikssons tidigare beskrivna begrepp omsorg, människokärlek och barmhärtighet 

(Lindwall & von Post, 2008). En förståelse för och vedertagande av, såväl de förhållningssätt 

som beskrivs i denna uppsats, som eventuella framtida standardiserade strategier är något som 

med stolthet kan kommuniceras till såväl anhöriga till potentiella donatorer som till 

allmänheten och dels bidra till en ökning av villiga donatorer men även underlätta för 

anhöriga som tvingas ta det svåra beslutet att donera en familjemedlems organ.  
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Etisk slutdiskussion 

Alla de inkluderade artiklarna hade tillstånd från en etisk kommitté och förde ett etiskt 

resonemang som ansågs godtagbart enligt de förutbestämda kriterierna. För denna uppsats 

behövde tillstånd från etiska rådet inte erhållas då forskningen bedrevs på redan publicerad 

och etiskt bedömda studier. Den identifierande faktor som förekom i studierna var könet på 

respondenter och patienter, varför fortlöpande avidentifiering skedde genom användandet av 

könsneutralt pronomen.  

Slutsats 

Denna studies resultat visar upp en bred problematik på en rad områden gällande vård av 

avlidna donatorer. Samtidigt som värdighet och respekt för de avlidna ansågs både viktigt och 

tillfredsställande. Att se sig själv och det goda som uppnåddes med arbetet i ett större 

perspektiv gjorde upplevelsen positiv och tillfredsställande, trots de negativa aspekterna. 
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitetsvärdering 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, enligt Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006). (Reviderad av författaren enligt beskrivning i metodavsnittet) 

 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig begränsning/problemformulering?   Ja... Nej... Vet ej... 

 

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 urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja... Nej... Vet ej... 

 

Datainsamling tydligt beskriven?    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... 
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Råder analysmättnad?     Ja... Nej... Vet ej... 

 

Kommunicerbarhet 

 

Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja... Nej... Vet ej... 

 

 

 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  

 

Ja... Nej... Vet ej... 

 
 
 

60-69%, låg kvalitet 

70-79%, medelhög kvalitet  

80-100%, hög kvalitet 
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Bilaga 2. Artikelöversikt 

Studie # Författar

e, år, 

land 

Titel, tidsskrift Syfte Metod, design Urval, 

datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

#1 Carter-

Gentry & 

Mc 

Murren., 

2004, 

USA 

Organ 

Procurement from 

the Perspective of 

Perioperative 

Nurses, AORN 

journal 

 

Att undersöka 

utmaningarna hos 

operationssjuksköter

skor I samband med 

organtagning. 

Kvalitativ metod 

med deskriptiv, 

fenomenologisk 

design. 

Åtta 

operationssjukskötersko

r, semistrukturerade 

intervjuer.  

Identifiering med donatorerna 

och deras familjer var vanligt. 

Avtrubbning, fokus på 

uppgiften, insikten att 

organen hjälper andra och att 

ventilera med kollegor var 

strategier för att hantera 

arbetet. Ett professionellt 

förhållningssätt genom hela 

proceduren ansågs bevara 

värdigheten. Respondenterna 

krävde respekt mot donatorn 

från alla inblandade. 

Postoperativt rapporterades 

känslor av sorg och tomhet. 

 

84%, 

Hög 

#2 Flodén, 

Berg & 

Forsberg., 

2011, 

ICU nurses’ 

perceptions of 

responsibilities and 

organization in 

Att studera hur 

intensivvårdssjukskö

terskor uppfattar sitt 

ansvar och 

Kvalitativ metod 

med 

fenomenografisk 

15 

intensivvårdssjuksköter

skor på sex olika 

sjukhus, 

Praktisk och känslomässig 

förståelse för 

hjärndödhetsbegreppet ansågs 

avgörande för att kunna 

76%, 

Medel 
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Sverige relation to organ 

donation–A 

phenomenographic 

study, Intensive 

and Critical Care 

Nursing 

organisationen kring 

vård av 

organdonatorer. 

design. semistrukturerade 

intervjuer 

 

hantera och utföra arbetet 

med vård av avlidna 

donatorer. Respondenterna 

såg det som sin uppgift att 

göra sitt yttersta för 

donatorerna och deras 

familjer för att bevara 

värdighet och begränsa 

lidande. Att iklä sig 

yrkesrollen och uppträda 

professionellt och tryggt 

ansågs viktigt, både för de 

anhöriga och för att själva 

orka med. 

#3 Flodén & 

Forsberg., 

2009, 

Sverige 

A 

phenomenographic 

study of ICU-

nurses’ perceptions 

of and attitudes to 

organ donation and 

care of potential 

donors, Intensive 

and Critical Care 

Nursing. 

Att studera 

intensivvårdssjukskö

terskors uppfattning 

av upplevelser och 

attityder associerade 

med vård av 

potentiella 

organdonatorer 

Kvalitativ metod 

med 

fenomenografisk 

design. 

Nio 

intensivvårdssjuksköter

skor från tre olika 

sjukhus, 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Respondenterna ansåg sig ha 

ansvar för såväl donator som 

anhöriga och deras uppgift 

var att göra processen så 

värdig och respektfull som 

möjligt. Det ansågs viktigt att 

visa anhöriga att en brydde 

sig om donatorn som person 

och inte bara organen. All 

vård av donatorer skedde med 

absolut värdighet; 

harmoniskt, lugnt och 

76%, 

Medel 
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ödmjukt. Ett professionellt 

förhållningssätt och att vara 

säker på sig själv var viktigt 

både för de anhöriga och för 

att själv hantera situationen. 

Vissa respondenter såg det 

dock som sin plikt att vårda 

levande, inte döda. Denna 

vård sågs, av dessa, inte som 

värdig, det kunde innebära att 

frågan om donation inte 

lyftes. 

#4 Forsberg 

et.al., 

2014, 

Sverige 

The core of after 

death care in 

relation to organ 

donation — A 

grounded theory 

study, Intensive 

and Critical Care 

Nursing. 

 

Att undersöka hur 

intensivvårdssjukskö

terskor upplever och 

hanterar vård efter 

döden i samband 

med organdonation. 

Kvalitativ metod 

med grounded 

theory design. 

29 

intensivvårdssjuksköter

skor på sex olika 

sjukhus. Öppna 

intervjuer och en 

fokusgruppsintervju 

(n=4). 

 

Kärnan i vård efter döden 

ansågs vara att värna om den 

avlidnas värdighet, respektera 

anhöriga, ge värdig och 

respektfull vård och att 

möjliggöra ett värdigt avsked. 

För att uppnå detta 

tillämpades kontinuitet i 

vården, en sköterska avsattes 

för att enbart sköta donatorn. 

Vård bedrevs i en lugn och 

respektfull atmosfär. Möten 

för debriefing hölls efter 

organtagning för att ventilera 

76% 

Medel 
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känslor och upplevelser. 

#5 Hibbert., 

1995, 

Kanada 

Stressors 

experienced by 

nurses while caring 

for organ donors 

and their families, 

Heart & Lung 

 

Att identifiera 

stressfaktorer hos 

intensivvårdssjukskö

terskor i samband 

med vård av 

hjärndöda donatorer. 

 

Kvalitativ metod 

med 

retrospektiv, 

explorativ, 

deskriptiv 

design. 

Innehållet 

analyserades 

utifrån Lazarus 

& Folkman’s 

teori om stress 

och coping. 

17 sjuksköterskor från 

två 

neurointensivvårdsavde

lningar. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Hjälplöshet över att inte ha 

kunnat rädda patientens liv 

initialt, följt av stressen med 

att hålla organen användbara 

beskrevs. Denna stress 

uppgavs ta mycket tid från att 

vårda och trösta de anhöriga. 

Att respektera anhörigas och 

patientens beslut gällande 

donation, oavsett vilket beslut 

det var, sågs som mycket 

viktigt. Att följa med till 

operationssalen för att ta 

avsked visade respekt. Det 

sågs som sorgligt när en 

önskad donation uteblev. Alla 

respondenterna såg det som 

positivt att vara involverade i 

donationsprocessen då den 

räddade mottagarnas liv. 

84% Hög 

 

#6 Pearson, 

Robertson

-Malt, 

Walsh & 

Intensive care 

nurses' experiences 

of caring for brain 

dead organ donor 

Att identifiera 

känslor och 

upplevelser hos 

intensivvårdssjukskö

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologisk 

20 sjuksköterskor från 

två olika sjukhus. 

Fokuserade, 

ostrukturerade 

Arbetet beskrevs som 

känslomässigt krävande och 

nedbrytande. Familjen ansågs 

vara sjuksköterskans största 

76% 

Medel 
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Fitzgerald 

.,2001, 

Australien 

 

patients, Journal of 

Clinical Nursing. 

 

terskor i samband 

med vård av 

hjärndöda donatorer.  

 

design. intervjuer. 

 

angelägenhet. Vården av 

patienten utfördes för deras 

skull lika mycket som för 

patientens, därför sågs det 

som viktigt att behandla 

patienten som en människa 

för att visa att hen inte bara 

var ett objekt. Nyttan 

organdonationen gjorde för 

mottagarna utgjorde ett 

viktigt fokus för såväl 

respondenterna som de 

anhöriga.  

#7 Pelletier-

Hibbert., 

1998, 

Kanada 

Coping strategies 

used by nurses to 

deal with the care 

of organ donors 

and their families, 

Heart & Lung 

 

Att identifiera 

copingstrategier hos 

sjuksköterskor som 

vårdar avlidna, 

potentiella 

organdonatorer. 

Kvalitativ 

metod. 

Innehållet 

analyserades 

utifrån Lazarus 

& Folkman’s 

teori om stress 

och coping. 

17 sjuksköterskor från 

två 

neurointensivvårdsavde

lningar. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Arbetet upplevdes som 

känslomässigt utmattande. Att 

behandla donatorn som en 

levande patient genom att 

sköta om hens utseende och 

prata med hen ansågs 

kommunicera värdighet till 

anhöriga, samtidigt som det 

hjälpte respondenterna att 

hantera situationen. Att 

istället totalt avhumanisera 

donatorn kunde också hjälpa 

för att hantera uppgiften 

84% Hög 
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Strategier som att ta kontroll 

över sina känslor, distansera 

sig och att ta time-out var 

vanligt förekommande. 

#8 Perrin, 

Jones & 

Winkelma

n., 2013, 

Australien 

The Co-Existence 

of Life and Death 

for the 

Perioperative 

Nurse, Death 

Studies 

 

Att beskriva 

operationssjuksköter

skors upplevelser i 

samband med 

organtagning utifrån 

hur förståelse formas 

av inre och yttre 

faktorer. 

Kvalitativ metod 

med 

interpretativ, 

fenomenologisk 

design. 

Sju 

operationssjukskötersko

r. Semistrukturerade 

intervjuer. 

Arbetet gav upphov till 

existentiella frågor om liv och 

död. Att konfronteras med 

döden fick respondenterna att 

värdera sina egna liv högre. 

Donation uppgavs ge mening 

åt döden och i förlängningen 

också till arbetet med 

organtagning. Att ge extra 

omsorgsfull vård och få göra 

små saker för att visa sin 

respekt mot donatorn sågs 

som värdefullt. Arbetet som 

operationssjuksköterska 

kunde vara utsatt då det inte 

gick att värja sig genom att 

lämna rummet. Stödet från 

kollegor var värdefullt för att 

hantera upplevelserna. 

76% 

Medel 

 

#9 Regehr, 

Kjerulf 

Trauma and 

tribulation: the 

Att undersöka 

attityder och 

Kvalitativ 14 

operationssjukskötersko

Arbetet sågs som stressigt 

och krävande. Brist på 

76% 
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Popova & 

Baker., 

2003, 

Kanada 

experiences and 

attitudes of 

operating room 

nurses working 

with organ donors, 

Journal of Clinical 

Nursing 

upplevelser hos 

operationssjuksköter

skor i samband med 

organtagning. 

 

metod. r. Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

 

värdighet gjorde situationen 

än tyngre. Oro över 

patientens och anhörigas 

välbefinnande rapporterades. 

Fokus på en sak i taget, 

avtrubbning av känslor, 

debriefing med kollegor samt 

insikten om att donation 

räddar liv var värdefullt för 

att hantera situationen. 

Medel 

 

#10 Ronayne., 

2009, 

Skottland 

A 

phenomenological 

study to understand 

the experiences of 

nurses with regard 

to brainstem death, 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing. 

Att identifiera 

problemområden för 

sjuksköterskor i 

vården av 

hjärnstamsdöda 

patienter. 

 

Kvalitativ 

metod, 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

design. 

Sex sjuksköterskor från 

två 

intensivvårdsavdelninga

r. Semistrukturerade 

intervjuer. 

Hjärndödhetsbegreppets natur 

skapade en kognitiv 

dissonans hos respondenterna 

då patienterna föreföll 

levande trots att de i 

praktiken var döda. Alla 

respondenterna pratade med 

patienterna, detta gjorde 

vården och donatorn mer 

mänsklig och ansågs gynna 

både sjuksköterskan och de 

anhöriga. 

 

69% Låg 

#11 Sadala & Caring for Organ Att beskriva Kvalitativ metod 18 sjuksköterskor från Många respondenter fann det 69% Låg 
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Mendes., 

2000, 

Brasilien 

Donors: The 

Intensive Care Unit 

Nurses’ View, 

Qualitative Health 

Research 

 

relationen mellan 

vårdpersonal och 

organdonatorer och 

deras familjer samt 

vad det innebär att 

vårda en avliden 

organdonator. 

 

med 

fenomenologisk 

design. 

tvåintensivvårdsavdelni

ngar på två sjukhus. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

svårt att se donatorerna som 

människor och knyta an till 

dem utan betraktade dem 

istället som ett objekt eller ett 

organ. Målet för vården 

ansågs istället vara 

mottagarna. Dock erkändes 

behovet av att behandla 

donatorerna mänskligt och 

med kärlek, inte minst för de 

anhörigas skull. 

Respektlöshet mot donatorer 

upprörde. 

 

#12 Salehi, 

Kanani & 

Abedi, 

2013, Iran 

Iranian nurses’ 

experiences of 

brain dead donors 

care in intensive 

care units: A 

phenomenological 

study, Iranian 

Journal of Nursing 

and Midwifery 

Research 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda hjärndöda 

donatorer på 

intensivvårdsavdelni

ngar. 

 

Kvalitativ metod 

med deskriptiv, 

fenomenologisk 

design. 

Åtta sjuksköterskor från 

intensivvårdsavdelninga

r på tre sjukhus. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Arbetet fanns vara fysiskt och 

psykiskt krävande och gav 

upphov till konflikter mellan 

plikt och känsla. Tvivel på 

hjärndödhetsbegreppet kunde 

göra vården obehaglig. 

Respondenterna sörjde att 

vården bara syftade till att 

bevara organen. Att dela 

upplevelserna med kollegor 

och tidigare erfarenhet gjorde 

76% 

Medel 
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 arbetet lättare 

#13 Smith, 

Leslie & 

Wynaden.

, 2015, 

Australien 

Australian 

perioperative 

nurses’ experiences 

of assisting in 

multi-organ 

procurement 

surgery: A 

grounded theory 

study, 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

Att utforska 

operationssjuksköter

skors upplevelser i 

samband med 

multiorgantagning 

och formulera en 

teori kring hur dessa 

upplevelser 

hanterades. 

Kvalitativ metod 

med Grounded 

theory 

metodologi. 

35 

operationssjukskötersko

r. Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Respondenterna fann arbetet 

med organtagning fysiskt och 

psykiskt krävande. Det var 

ovant att exponeras för döden 

och ovant att inte hjälpa 

patienten att bli frisk. 

Hjärndödhetsbegreppet 

förvirrade. Att stå upp för 

donatorn sågs som givande 

och respektfullt. Donatorn 

hedrades och tackades för 

gåvan efter ingreppet. Att ta 

kontroll och inse sin roll i 

sammanhanget och att finna 

mening i arbetet gjorde det 

lättare att hantera. 

92% Hög 

#14 Wang & 

Lin., 

2009, 

Taiwan 

The Experience of 

Perioperative 

Nurses Involved in 

Organ 

Procurement, The 

Journal of Nursing 

Research 

Att undersöka 

upplevelser, känslor 

och 

självvårdsstrategier 

hos 

operationssjuksköter

skor i samband med 

Kvalitativ 

metod. 

Sex 

operationssjukskötersko

r från fyra olika 

organisationer för 

organtagning. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Arbetet sågs ibland som 

brutalt och påfrestande men 

känslan av att kunna ge liv åt 

organens mottagare gjorde 

känslan mer positiv. Mer 

värdighet för donatorerna 

eftersöktes. Upplevelserna 

hanterades genom personlig 

76% 

Medel 
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organtagning. 

 

reflektion, diskussion med 

kollegor, fritidsaktiviteter och 

genom att separera arbetet 

från privatlivet. 

 

#15 Wolf., 

1991, 

USA 

 

Nurses’ 

experiences giving 

postmortem care to 

patients who have 

donated organs, 

Scholarly Inquiry 

for Nursing 

Practice 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser i 

samband med vård 

av avlidna donatorer 

preoperativt, 

perioperativt och 

postoperativt. 

Kvalitativ metod 

med deskriptiv, 

fenomenologisk 

design. 

Operationssjukskötersk

or (n=4), sjuksköterskor 

från organisationer för 

organtagning (n=3) och 

intensivvårdssjuksköter

skor (n=1). 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Respondenterna kände 

vördnad för donatorerna och 

deras familjer för gåvan de 

gav. Ett band ansågs formas 

mellan sjuksköterskorna och 

de anhöriga och 

sjuksköterskorna såg sig som 

donatorernas beskyddare i de 

anhörigas frånvaro. Vården 

efter avslutad organtagning 

ansågs mycket viktig och 

utfördes minutiöst och med 

stor respekt. Denna vård var 

ett tillfälle att visa sin respekt 

och ge donatorn ett värdigt 

slut samt ett tillfälle att själv 

få ett avslut och processa sina 

känslor. 

76% 

Medel 

 

 


