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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Organdonation i samband med hjärndöd är ett väletablerat förfarande inom 

svensk hälso- och sjukvård. När patienten själv inte har uttryckt sitt ställningstagande till 

donation ställs närstående i en beslutsfattande position. Situationen kan te sig skrämmande 

och komplex. Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser i samband med 

organdonationsprocessen. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på analys av 20 

vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: Tre teman har skapats. När livet rämnar handlar om 

förnekelse inför ett kritiskt tillstånd, osäkerhet inför döden samt känslan av att tappa 

fotfästet. Vikten av att få egna behov tillgodosedda belyser bekräftade samt försummade 

behov. När döden får en mening behandlar känslor av att skänka livet som gåva till 

människor i behov av transplantation. Ämnet berör även hur ett sammanhang kan växa fram 

ur erfarenheten av att den avlidne lever vidare genom någon annan. Slutsats: Sorg och 

förtvivlan vänder livet upp och ner för närstående i samband med förlust av en kritiskt sjuk 

anhörig. Utebliven behovsbekräftelse kan bidra till ytterligare lidande. Genom ett beaktande 

av förekomna bristfälligheter samt kring vad som upplevs som tillfredsställande för 

närstående under organdonationsprocessen kan intensivvårdssjuksköterskan 

uppmärksamma begär och lättare tillgodose dem. 

Nyckelord: hjärndöd, intensivvård, litteraturstudie, närstående, organdonation 

 

  



ABSTRACT 

Background: Organ donation has an obvious establishment in health care. When the 

patient hasn’t expressed his or hers stand for donation, relatives will be placed in a decision-

making position which may seem daunting and complex. Purpose: The purpose was to 

elucidate relative’s experiences in connection with the donation process. Method: A 

qualitative literature study based on 20 caring science articles. Result: Three themes were 

created. When life fades is dealing with feelings of denial to a critical condition, uncertainty 

about death and the feeling of losing the footing. The importance of getting your own needs 

satisfied highlights confirmed and neglected needs. To make sense of death is about giving 

life as a gift to someone in need of transplantation and find meaning by the experience that 

the deceased lives on in someone else. Conclusion: For relatives’ life turns up and down 

when a critically ill next of kin passes. Not having your needs confirmed can lead to further 

suffering. By a consideration about the occurrence of deficiencies and about what is perceived 

as satisfactory to relatives during the organ donation process, the intensive care nurse can 

pay better attention to requests. 

Keywords: braindead, intensive care, literature study, organ donation, relatives
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1 INLEDNING 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi som blivande intensivvårdssjuksköterskor 

bevittnat utmaningar i mötet med patientens närstående. Reflektioner har förts kring den 

utsatta situation som närstående till följd av patientens sjukdomstillstånd befinner sig i, med 

en tillvaro onekligen ställd på sin yttersta spets. Vi har således diskuterat hur 

intensivvårdssjuksköterskan i detta läge axlar en betydande roll för stöd och trygghet. 

I samband med dödsfall under vår verksamhetsförlagda utbildning har frågor kring 

organdonation kommit på tal. Vi har förstått att om patienten inte själv har tagit ställning till 

donation ligger beslutet primärt hos närstående. Det är en tuff uppgift föreställer vi oss, 

särskilt i ett alltjämt redan sårbart läge. Till förmån för ett gott anhörigstöd finner vi därmed 

värde i att studera närståendes upplevelser av organdonation. Genom en ökad kännedom 

kring närståendes erfarenheter av donationsprocessen vill vi främja medvetenheten kring vad 

som präglar beslutsfattandet och belysa eventuella utmaningar under processens gång. Den 

nya förståelsen är på så vis av betydelse för oss som blivande intensivvårds-

sjuksjuksköterskor, och bidrar med nyttig kunskap när vi senare bemöter dessa närstående i 

kris. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs vävnads- och organdonation, donationsfrågan – en komplex 

angelägenhet, närståendes upplevelser av en intensivvårdsavdelning samt sjuksköterskans 

ansvar och erfarna upplevelser av donationsprocessen. Det vårdvetenskapliga perspektivet 

presenteras följt av en problemformulering. I syfte att representera organdonatorn kommer 

begreppet anhörig, familjemedlem, patient eller den avlidne att användas konsekvent genom 

examensarbetet. 

2.1 Organdonationsprocessen 

Under denna rubrik beskrivs diagnostisering av en hjärndöd patient, att ta ställning till 

donation samt donation- och transplantationsläget i Sverige idag. 
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2.1.1 Diagnostisering av en hjärndöd patient 

I Sverige tillämpas ett hjärnrelaterat dödsbegrepp: Donation after Brain Death (DBD). Detta 

innebär att donation sker i samband med att döden inträffar efter primär hjärnskada 

(Socialstyrelsen, 2018). Enligt lagen om kriterier för bestämmande av människans död (SFS 

1987:269), är en person död när hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort. 

En patient diagnostiseras således som hjärndöd då all blodcirkulation till hjärnan har 

upphört och kroppens centrala styrsystem helt har gått förlorat (Socialstyrelsen, 2018).  

En patient kan diagnostiseras som hjärndöd primärt genom till exempel ett trauma mot 

huvudet med efterföljande inklämning, eller sekundärt på grund av exempelvis anoxi. Att en 

patient är hjärndöd måste konstateras av en läkare som tar beslutet baserat på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Kriterier för att konstatera dödsfall vid misstanke om total hjärninfarkt 

hos en patient under pågående respiratorbehandling sker med hjälp av två kliniska 

neurologiska undersökningar. Dessa ska göras med minst två timmars mellanrum. Kriterier 

som indikerar på att patienten är hjärndöd är uteblivna tecken på reaktion och respons. 

Patienten är således helt medvetslös, med ljusstela pupiller och med en avsaknad av 

ögonrörelser. Patienten saknar spontanandning och har bortfall av korneal-, blink- och 

svalgreflexer. Dessutom saknas helt påverkan av hjärtrytmen vid stimulering av caroticus. 

Test av kranialnervens kärnor och dess reflexbågar utförs även för bedömning av funktion. 

Vid vissa fall måste även en kompletterande aortokraniell angiografi göras för att bekräfta 

dödsfallet (Lundberg, 2012). 

Vården av en patient som beskrivs som en möjlig organdonator är i princip densamma som 

för andra intensivvårdspatienter där fysiologiska normalvärden eftersträvas. I och med att 

det finns en speciell patofysiologi hos en hjärndöd patient föreligger en stor risk för 

komplikationer. Hjärtarytmier och respiratorisk svikt är exempel på några tillstånd som 

skulle kunna tillstöta. Ett optimalt omhändertagande av organdonatorn innan och under 

processens gång bidrar till bättre förutsättningar för de organ som ska transplanteras. 

Medicinska behandlingsmål att sträva efter är ett systoliskt blodtryck över 100 mmHg, ett 

arteriellt paO2 över 100 kPa och en timdiures på över 100 ml, för att således förhindra 

organsvikt (Lundberg, 2012). 

2.1.2 Att ta ställning till donation 

Varje människa har rätt att själv bestämma kring donation av sina organ i enlighet med 

transplantationslagen (1995:831). Lagen utgår från förmodat samtycke vilket innebär att i de 

fall där det inte går att få någon uppfattning om den avlidnes inställning till donation, kan 

organen tas tillvara om närstående inte motsätter sig detta. Närstående kan dock inte 

motsätta sig ett redan taget beslut av den avlidne. Hälso- och sjukvården har skyldighet att ta 

reda på patientens inställning till donation, och samtycket utreds med hjälp av 

Socialstyrelsens donationsregister (SFS 1995:831). Det finns olika sätt att ta ställning till 

organdonation: online i donationsregistret och skriftligt eller muntligt till närstående. I 

dagsläget har 1,67 miljoner svenskar registrerat sitt ställningstagande, varav 75 procent av 
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dessa ställer sig positiva i donationsfrågan. Organdonation beskrivs som det bästa 

terapeutiska alternativet vid terminal organsvikt. Stora hälsovinster ses som svar på en ökad 

livskvalitet hos svårt sjuka personer, där organdonation många gånger är en livsavgörande 

åtgärd. Det krävs således att fler tydliggör sin åsikt i frågan, för att undvika att ett eventuellt 

donationsbeslut lämnas till närstående. Detta ses med hög sannolikhet kunna öka 

donationsfrekvensen i landet (Socialstyrelsen, 2018). 

2.1.3 Donation- och transplantationsläget i Sverige idag 

Transplantation av organ är en väl etablerad och framgångsrik behandlingsmetod inom 

hälso- och sjukvården i Sverige. I landet avlider ca 3 600 personer årligen på en 

intensivvårdsavdelning och hos omkring 200–270 av dessa personer sker dödsfallet under 

respiratorvård, vilket möjliggör eventuell organdonation. Organ som idag framgångsrikt 

transplanteras är njure, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och tunntarm. Njurar och delar 

av levern kan doneras från levande givare. Under 2018 genomfördes totalt 640 

transplantationer från 182 givare som avlidit under pågående respiratorbehandling. 

Inställningen till donation var hos knappt hälften av dessa donatorer okänd, och beslut om 

donation lämnades till närstående (Socialstyrelsen, 2018). 

Tack vare ett målmedvetet donationsfrämjande arbete inom hälso- och sjukvården i Sverige 

har donation av organ från avlidna haft en stadig positiv utveckling under det senaste 

decenniet. Trots detta förblir väntelistan av personer i behov av transplantation oförändrad. I 

dagsläget i Sverige väntar ca 800 personer på ett nytt organ. Under 2018 avled 38 personer 

till följd av utebliven organtransplantation, vilket gör att organdonation beskrivs som en 

sällanhändelse. I dagsläget pågår en nationell uppföljning av alla intensivvårdspatienter i 

Sverige med målsättning om att samtliga potentiella donatorer ska uppmärksammas och att 

orsaker till utebliven donation hos dessa möjliga givare ska identifieras. Detta för att så få 

donatorer som möjligt ska förloras under donationsprocessen, och för att minska bortfall 

som har andra orsaker än rent medicinska (Socialstyrelsen, 2018).  

2.2 Donationsfrågan – en komplex angelägenhet 

Det går inte att förneka att systemet som styr organdonation i dagsläget i flera länder har 

misslyckats med att uppmuntra ett tillräckligt antal givare. Något som medför att efterfrågan 

av organ för transplantation överträffar dess utbud (Omar, Tingshög & Welin, 2011). Brist på 

standardisering av begreppet hjärndöd samt en saknad av ett gemensamt upprätthållande av 

internationella kriterier för diagnostisering av en hjärndöd patient, bidrar till en förlust av 

potentiella donatorer (Da Silva & Frontera, 2015). Hinder för donation inkluderar en allmän 

brist på kunskap kring processen, vårdpersonalens uteblivna identifikation av möjliga givare 

samt på framstegen inom den kritiska vården med ökade möjligheter att rädda fler liv 

(Citerio et al., 2016; Molzahn, Starzomski & McCormick, 2003).  
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Organdonation beskrivs som en komplex angelägenhet (Molzahn et al., 2003). Processen 

kräver ett stort engagemang från sjukvårdspersonalen då flera uppgifter ska genomföras på 

ett snabbt och strukturerat sätt när en potentiell och lämplig organdonator har identifierats 

och konstaterats hjärndöd. Detta samtidigt som personalen behöver finnas tillgänglig som 

stöd åt den sörjande familjen. Det kräver således att personalgruppen besitter en flexibilitet i 

sitt arbete med och kring patienten, där det ses som viktigt att kommunicera om döden och 

en eventuell donation av organ med patientens familj (Martin-Loeches et al., 2019). 

Allmänhetens åsikter om donation formas av varierade föreställningar kring förloppet, där 

personliga övertygelser och reaktioner präglar beslutsprocessen, och gör frågorna kring 

organdonation mångfacetterade. Att komma till ett beslut om donation är inte alltid lätt. 

Varierande och motstridiga åsikter kan föreligga kring donationsprocessen och 

uppfattningarna beskrivs ofta som tvådimensionella. En person kan uttrycka både positiva 

och negativa känslor inför donationsfrågan, vilket resulterar i en konflikt mellan dessa 

föreställningar och en stor ambivalens (Sanner, 2006). 

Den övergripande inställningen till organdonation är att det medför gott. Det är en handling 

som skänker stora hälsovinster och ett val som kan rädda livet på andra människor (Krupic, 

Sayed-Noor & Fatahi, 2017). Organdonation ses som något du av välvilja gör för andra, en 

chans att överföra liv och reducera eller begränsa andra människors lidande. En utebliven 

donation ses följaktligen som ett slöseri, då organen trots allt inte är till någon nytta för en 

själv efter döden. Att vara villig att donera sina organ skänker en större mening åt det egna 

livet, och väcker tankar om att verkligen värdesätta det. Ambivalens speglar sig dock i vissa 

förekomna barriärer. Primärt är detta relaterat till rädslor som rör själva 

donationsprocessen. Osäkerhet kretsar kring den nakna kroppen i avseende av att den 

kommer att vara blottad för andra (Truijens & van Exel, 2019). Det handlar om en oro inför 

att kroppen potentiellt skulle vanställas i samband med donation och att det ska synas att 

organ har avlägsnats, vilket skulle kunna väcka starka reaktioner hos familjemedlemmar 

(Randhawa, 2012; Truijens & van Exel, 2019). Olika uppfattningar kring organdonation kan 

grunda sig i etnokulturella överväganden. Det föreligger således skillnader i grad av vilja att 

donera bland olika etniska grupper (Molzahn et al., 2003). I vissa fall kan föreställningar och 

tankar kring livet efter döden stå i konflikt med den medicinska och operativa procedur som 

rör donationsprocessen, varför medicinska ingrepp på en död kropp kan anses vara 

manipulativt (Bradby, Kenten, Deedat & Morgan, 2013). Kulturella åsikter kan stå i konflikt 

med kliniska beslut om dödsfall, vilket skapar hinder för ett övervägande av donation 

(Cooper & Kierans, 2016). Tankar om att döden inträffar primärt när själen har lämnat 

kroppen, och att kroppen fortsatt inhyser själen även om hjärnans funktion har fallit bort, 

bidrar ofrånkomligt till en ovilja att acceptera begreppet hjärndöd som riktig död (Bradby et 

al., 2013). Detta kan bädda för tvivel och misstro, och det kan anses vara svårt att lita på det 

medicinska teamets kompetens och avsikter (Pradeep, Ormandy, Augustine, Randhawa & 

Whitling, 2019). 
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2.3 Närståendes upplevelser av en intensivvårdsavdelning 

Att som närstående vistas på en intensivvårdsavdelning är en stress- och ångestfylld 

upplevelse. Det beskrivs som en tid av oro och sorg. Sjukhusinrättningen är en stängd värld – 

komplicerad, specialiserad och högst främmande för utomstående (Molzahn et al., 2003). 

Miljön på en intensivvårdsavdelning ter sig ofta obekant för närstående då den skiljer sig från 

andra vårdavdelningar. Avancerad medicin och högteknologisk utrustning dominerar 

klimatet, där personalgruppens huvudsakliga fokus kretsar kring patientens behandling och 

överlevnad. Detta gör att närståendes upplevelse av en intensivvårdsavdelning beskrivs som 

overklig och surrealistisk (Engström & Söderberg, 2004). 

En av de vanligaste källorna till stress för närstående på en intensivvårdsavdelning är 

osäkerheten kring den sjuka patientens prognos och chans till överlevnad (Karlsson, Tisell, 

Engström & Andershed, 2011). Stress uppstår i samband med det livskritiska tillstånd som 

patienten befinner sig i samt sjukdomens oväntade natur. Otillräcklig information, negativt 

bemötande av personal eller otillfredsställelse av patientens medicinska behandling beskrivs 

även som faktorer som bidrar till stress (Day, Haj-Bakri, Lubchansky & Mehta, 2013). Tiden 

på en intensivvårdsavdelning beskrivs som laddad och stark, för både patienten och dennes 

wqfamilj. Känslor som kommer till uttryck hos närstående involverar smärta, olust och 

förtvivlan (Haugdahl et al., 2018). Närstående upplever att det kan vara svårt att känna igen 

den sjuka patienten som är omgiven av slangar och sladdar och som dessutom kan ha ett 

förändrat utseende till följd av svullnad eller skada (Engström & Söderberg, 2004). 

Närstående till en patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning upplever en total saknad 

av kontroll över den förekomna situationen. De står handfallna med inget annat val än att 

förlita sig på sjukvårdspersonalen och deras medicinska kunskaper. Familjer uttrycker 

känslor av maktlöshet och känner sig hjälplösa inför att kunna påverka eller förändra 

utloppet. Tiden på en intensivvårdsavdelning karaktäriseras av förvirring, chock och en 

ovisshet inför framtiden (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). Det kritiska läget bidrar 

till insikter kring hur mycket den avlidne anhöriga betyder. Reflektioner som uttrycks rör 

tankar kring vad som är viktigt i livet, och förståelse för hur snabbt allting kan förändras 

(Engström & Söderberg, 2004). 

Samtidigt som en intensivvårdsavdelning upplevs som skrämmande, har närstående insikt i 

att den kritiskt sjuka patienten befinner sig på rätt plats för livsnödvändig vård och 

behandling. Intensivvården rymmer tro och förhoppningar kring förbättring (Karlsson et al., 

2011). 
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2.4 Intensivvårdssjuksköterskors ansvar och upplevda erfarenheter 

av donationsprocessen 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är viktiga aktörer i det donationsbefrämjande arbetet, och 

vårdpersonalens skicklighet i bemötandet gentemot närstående vid förfrågan om donation 

har visat sig ha ett viktigt inflytande hos närstående i deras beslutsfattande. 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrivs som de personer i vårdteamet som spenderar mest tid 

med patientens familj, och axlar därmed en viktig roll vad gäller kommunikation, 

information och stöd (Truijens & van Exel, 2019). Sjuksköterskor bör i sin profession 

respektera och vara lyhörd inför närståendes behov. Kompetens ligger i vederbörandes 

skicklighet att kunna kombinera omvårdnadsuppgifter och att samtidigt etablera en 

förtroendefull relation med patienten och dennes närstående, vilket är en förutsättning för 

god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Att diskutera en eventuell donation med närstående är utmanande. Ibland misslyckas 

intensivvårdsteamet med att närma sig familjer till potentiella organdonatorer. Hos 

intensivvårdssjuksköterskor uttrycks känslor av oro inför att skapa besvär och att utsätta 

sörjande familjemedlemmar för ytterligare påfrestning (Floden & Forsberg, 2009). 

Intensivvårdssjuksköterskors rädsla står i nära samband med förväntade reaktioner från 

närstående inför en förfrågan om donation och farhågor över det potentiella traumat som 

kan uppstå om ämnet diskuteras på ett inadekvat vis. Att lyfta frågan beskrivs därför kräva 

känsla och sensitivitet inför situationen (Kent, 2014). Tveksamhet inför en potentiell 

donationsdiskussion skapar ambivalens hos intensivvårdssjuksköterskor som alltjämt är 

pliktskyldiga att förespråka frågor kring organdonation (Flodén, Persson, Rizell, Sanner & 

Forsberg, 2011). 

En hjärndöd patient ställer sjukvårdspersonalen inför att konfrontera en rad etiska och 

medicinska dilemman - där psykosociala, organisatoriska och professionella barriärer kan 

skapa stress hos intensivvårdssjuksköterskor inför en eventuell donationsdiskussion. Ofta 

kan situationen upplevas som skör och pressad. Att känna sig som ett ofullkomligt stöd 

medför en känsla av att vara oförberedd inför uppgiften att ta hand om patientens sörjande 

familj (Kent, 2004). Det upplevs även som en känslomässig belastning att upprätthålla en 

värdig atmosfär för patientens närstående under processens gång. Personlig och professionell 

konflikt kan uppstå hos intensivvårdssjuksköterskor till följd av en önskan om att skydda 

närstående, kollegor och sig själva från all oro som donationsdiskussionerna betingar 

(Forsberg et al., 2014). Processen beskrivs som en emotionell tid för alla inblandade. Det 

involverar att en patient har avlidit och det skapar en stor saknad på avdelningen efter att 

organdonatorn har skjutsats in till operationssalen, och patientplatsen står tom. I samband 

med organdonationsprocessen kan dessutom påfrestning skapas hos 

intensivvårdssjuksköterskor som kan känna sig känslomässigt dränerade och finna 

svårigheter med att sova om nätterna (Kent, 2004). 

Intensivvårdssjuksköterskor upplever tillfredsställelse när tillräckligt med utrymme finns för 

att uppmärksamma och bekräfta närståendes behov. Positiva känslor hos 
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intensivvårdssjuksköterskor inträffar också när närstående har kunnat ta ett beslut som 

anses vara det rätta för dem vid den tidpunkten. När det finns tillräckligt med tid för att 

trösta närstående och att hjälpa dem att komma tillrätta med döden skapar professionell 

tillfredsställelse, liksom känslan av att närståendes behov har tillgodosetts. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplever trygghet i att inte vara ensamma i processen, och 

känner ett lugn i att ha ett helt team runtom sig (Kent, 2004).  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Watson (1988) bär på värderingar präglade av humanismen och hennes omvårdnadsteori 

bygger på en helhetssyn av människan. Människan ses följaktligen som i sin helhet icke 

reducerbar, som mer än summan av sina delar. Omvårdnadsteorin lägger vikt vid 

utvecklandet av förtroendefulla relationer som en högst väsentlig och primär del av 

vårdandet. Helhetsperspektivet tar hänsyn till individens fysiska och psykologiska 

förutsättningar, där såväl själsliga och existentiella behov ses, möts och tillgodoses. Det är av 

betydelse att vårdaren själv reflekterar över vad som är meningsfullt inom yrkesrollen, för ett 

bejakande av egna inre resurser. Det ger vårdaren bättre villkor till att bemästra och hantera 

andra individers emotionella behov. Med teorin som preferens ges intensivvårds-

sjuksköterskan möjlighet att på ett adekvat sätt bemöta människor i deras chock och 

sorgearbete. Omvårdnadsteorin är således vägledande för intensivvårdssjuksköterskan i 

hennes profession, där hon alltjämt axlar en viktig och stödjande roll i mötet med patientens 

närstående. Det väsentliga blir således att skapa trygghet för utsatta individer. 

Omvårdnad riktar sig till människor som upplever stress och konflikt i relation till olika 

förändringar i livet. Dessa konflikter brukar alltjämt beskrivas som livskriser. Sociala och 

kulturella normer, samt generella uppfattningar som präglar samhället, har stort inflytande 

på individens uppsatta mål och värderingar. Stress uppstår när det sker förändringar i denna 

miljö, där sjukdom beskrivs vara en utlösande faktor som skapar stor påfrestning. Det 

övergripande målet blir följande att bidra med tröst och komfort genom närvaro, kontakt och 

upprätthållandet av en trygg och varm miljö (Watson, 1988).  

Omvårdnaden centreras kring en omsorg av sjuka personer. Verksamma faktorer vilka utgör 

grunden i skapandet av förtroendefulla relationer beskrivs följande vara väsentliga inom 

vården, och syftar till att främja hälsa, förebygga sjukdom samt att återvinna hälsa. 

Omvårdnaden fokuserar på att beskydda en psykologisk, fysisk, sociokulturell och andlig 

miljö, och vårdarens roll blir bland annat att etablera tro och hopp samt att utveckla en 

lyhördhet inför sig själv och andra. En förtroendefull relation präglas av ett humanistiskt och 

altruistiskt synsätt, och främjar uttryck för positiva såväl som negativa känslor – och en 

acceptans inför dem. Inom den förtroendefulla relationen ges tillräckligt med utrymme för 

vila och återhämtning. Fokus läggs på tillgodoseendet av mänskliga behov, där existentiella 

och fenomenologiska krafter har möjlighet att verka. Att främja ett mellanmänskligt samspel 

med inlärning och undervisning ses som en annan viktig verksam faktor inom den 

förtroendefulla relationen, liksom att bidra till att skapa en atmosfär av hjälpande karaktär. 
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Genom främjandet av självinsikt och självförståelse, kan en högre grad av hälsa uppnås, och 

inre harmoni infinna sig (Watson, 1988). 

2.6 Problemformulering 

När patienter bekräftas ha avlidit till följd av hjärndöd har hjärnans samtliga funktioner 

slutat att fungera och fallit bort. En diskussion kring organdonation kan då komma att bli 

aktuell. Donationsprocessen är emellertid komplex och innefattar krav om adekvat 

kommunikation, information och strukturerade arbetsmetoder. I dagsläget föreligger en 

generell brist på donerade organ. Detta samtidigt som väntelistan med personer som är i 

behov av transplantation blir allt längre. För vissa människor är organdonation vid dödsfall 

ett självklart val. Ställningstagande kan ha initierats online i donationsregistret alternativt 

skriftligt eller muntligt till närstående. I de fall där patienter inte har uttryckt sin inställning 

till organdonation ställs närstående i en beslutsfattande position. Detta sker i ett läge som 

beskrivs som skrämmande och sårbart. Höga krav ställs således på 

intensivvårdssjuksköterskan om att skapa förtroende, trygghet och att förmedla stöd. 

Tidigare forskning åskådliggör hur intensivvårdssjuksköterskor med rädsla för att skapa 

ytterligare belastning hos redan sörjande närstående känner sig obekväma med att lyfta 

donationsfrågan. Brister uppstår i den vårdande relationen där intensivvårdssjuksköterskor 

finner det svårt att bemöta närstående i deras sorg. Genom att sträva efter kunskap kring 

närståendes upplevelser i samband med organdonation erhåller intensivvårdssjuksköterskan 

insikter kring vad som är värdefullt för närstående i donationsprocessen. Detta kan bidra till 

bättre förutsättningar att tillgodose närståendes behov i samband med organdonation. 

3 SYFTE 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser i samband med organdonationsprocessen. 

4 METOD 

I stycket nedan beskrivs examensarbetets metod under rubrikerna design, datainsamling och 

urval och analys.  
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4.1 Design 

Designen som har använts är en litteraturstudie av kvalitativa artiklar. En litteraturstudie 

används enligt Polit och Beck (2012) för att bilda sig en uppfattning om forskningsläget och 

skapa underlag för att utföra vård på ett evidensbaserat sätt. En beskrivande syntes är 

genomförd genom en beskrivande sammanfattning av tidigare gjorda intervjuer. 

4.2 Datainsamling och urval 

För att få ett tydligt upplägg och en struktur i examensarbetet användes en forskningsprocess 

enligt Polit och Beck (2012) som visas nedan i Figur 1. Som avslut på metoddelen 

kompletteras forskningsprocessens sista delar med en analysprocess enligt Evans (2002) 

metod. 

 

Figur 1. Forskningsprocessen enligt Polit & Beck (2012). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Första steget i forskningsprocessen redovisas i examensarbetets bakgrundsdel. Sedan 

fortsätter processen genom att en sökstrategi samt sökord för examensarbetets 

datainsamling bestäms och sedan genomförs själva sökningen, se figur 1. En sökning via 

elektroniska databaser är ett adekvat sätt att finna data för till exempel ett examensarbete. 

Där finns tillgång till flera tusen vetenskapliga artiklar som är kodade för att passa 

databasens intresseinriktning (Polit & Beck, 2012). Examensarbetet är ett 

vårdvetenvetenskapligt arbete, därför valdes databaser som innehåller artiklar av den 

karaktären. Databaserna som användes var CINAHL Plus och MEDLINE och användes via 

Mälardalens högskolas internetportal. Polit och Beck (2012) benämner dessa två databaser 

som speciellt användbara för vårdvetenskapliga sökningar. De sökord som används för 
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sökning i databaserna väljs ut för att representera examensarbetets problemområde och 

täcka informationsbehovet för att kunna svara på syftet. För att få en så hög trovärdighet som 

möjligt i examensarbetet ska bara primärkällor användas, vilket i detta fall innebär artiklar 

som innefattar intervjustudier. Primärkällan innehåller förstahandsinformation om ett valt 

ämne. Studier som bygger på sammanställningar, sekundärkällor, ska undvikas då de inte 

uppfattas lika trovärdiga som primärkällor. Detta i och med att sekundärkällor endast återger 

någonting som redan finns presenterat i en primärkälla. De innehåller därmed ett extra led 

av författare med eventuella egna tolkningar (Polit och Beck, 2012). Den information som 

valdes till examensarbetets resultat var därför vetenskapliga artiklar som innehöll intervjuer. 

Sökorden som användes i examensarbetet var organ donation, family, relatives, qualitative, 

organ procurement, decision making, experiences, problem, perceptions, attitudes, brain 

dead och making meaning. När sökningen är genomförd, hur sökorden har använts och i 

vilka kombinationer finns redovisat i bilaga A. 

Sökningarna underlättades då inklusions- och exklusionskriterier skapats. De 

inkulsionskriterier som användes var att artiklarnas studier skulle ha gjorts på närståendes 

upplevelser innan, under och efter donationsprocessen. Informanterna i artiklarna var 

närstående till donatorer som hade avlidit av total hjärninfarkt och artiklarnas studier skulle 

vara gjorda i Europa, Nordamerika eller Australien. Artiklarna skulle vara skrivna på ett 

språk som författarna kunde läsa, alltså svenska eller engelska och vara publicerade i 

tidskrifter som var vetenskapliga. Artiklarna skulle ha publicerats mellan 2000–2019 och 

vara vetenskapligt granskade. Exklusionskriterier för sökningarna var religiösa aspekter av 

organ- och vävnadsdonation, artiklar med annat än närståendeperspektiv till exempel 

sjuksköterskeperspektivet och studier om levande donatorer eller donatorer som avlidit av 

annat än hjärninfarkt. 

När sökningen var gjord skulle artiklarna för examensarbetets resultat väljas ut, se figur 1. 

Enligt Polit och Beck (2012) görs en första sortering av artiklar genom att sålla bort de som 

uppenbart inte svarar på examensarbetets syfte. Därefter läses de övriga artiklarnas titlar och 

abstract och de studier som kan användas i examensarbetet väljs ut (Polit och Beck, 2012). 

De sökningar som gjordes till examensarbetet hade aldrig över 400 träffar och därför lästes 

alla titlar igenom för att finna de artiklar som verkade mest intressanta. De utvalda artiklarna 

var många till antalet och därför lästes artiklarnas abstract för att välja ut vilka som skulle 

läsas i helhet. När de utvalda artiklarna lästs i sin helhet identifierades en brist i första 

sökomgången. Det fanns inte tillräckligt många artiklar av kvalitét för ett adekvat resultat till 

examensarbetet. Nya sökningar i databaserna genomfördes med de nya sökorden tissue 

donation, perceptions, attitudes, views och brain dead och fyra nya artiklar kompletterade 

examensarbetets resultat.  

4.2.1 Kvalitetsgranskning   

Nästa steg i forskningsprocessen, se figur 1, var att kvalitetsgranska de utvalda artiklarna. För 

att forma ett nytt trovärdigt resultat av tidigare studier är det enligt Polit och Beck (2012) av 

värde att veta vilken kvalitet primärkällorna har. De delar i studierna som kan granskas är till 
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exempel frågeställning och syfte, teoretisk referensram, etiska överväganden och 

presentation av resultatet (Polit & Beck, 2012). Examensarbetets kvalitetsgranskning har 

skett med hjälp av Fribergs (2012) mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. I 

kvalitetsgranskningmallen ingår 10 kvalitetsfrågor som kan besvaras med ja eller nej. Vid 

läsningen av artiklarna ställdes frågorna och svaren markerades i en tabell. Sedan räknades 

antalet ja ihop. Minst 8 positiva svar ansågs vara en artikel med hög kvalitét. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen blev då att alla 20 artiklar var av hög kvalitét. En matris med 

kvalitetsfrågorna och granskningen av artiklarna finns redovisad i bilaga B.  

4.3 Analys 

Efter analysen gick forskningsprocessen, se figur 1, vidare med analyseringsfasen. Evans 

(2002) metod valdes för att analysera studiernas resultat. Denna metod används för att bryta 

ner olika studiers resultat för att sedan sätta ihop dem igen till en ny helhet i form av ett nytt 

resultat. Nya infallsvinklar skapas kring ett speciellt fenomen, som då kan besvara ett syfte. I 

examensarbetet användes en beskrivande syntes genom en beskrivande sammanfattning av 

tidigare gjorda intervjuer.  

Analysmetoden kan delas in i fyra steg där första steget innebär avgränsning av 

examensarbetets problemområde så att en passande analysmetod kan väljas. Här sker även 

datainsamling och val av artiklar till examensarbetets resultat (Evans, 2002). Detta 

presenteras under urval och datainsamling. De artiklar som valts ut lästes sedan igenom 

upprepade gånger för att få en helhetsuppfattning. Artiklarna lästes först gemensamt och 

sedan enskilt för att minimera risken av egna tolkningar i största möjliga mån.  

Det andra steget innehåller sökandet av så kallade nyckelfynd i artiklarnas resultat. 

Nyckelfynd är korta texter, meningar eller ibland citat som svarar an på litteraturstudiens 

syfte (Evans, 2002). Nyckelfynden översattes från engelska till svenska och klistrades in i ett 

Word-dokument . För att undvika missförstånd och ihopblandning av nyckelfynd och artiklar 

fick varje artikel ett nummer. Framför varje nyckelfynd sattes numret från artikeln som 

fyndet kom ifrån. På så sätt var det lättare att hitta tillbaka till ursprungskällan.  

I det tredje steget delades nyckelfynden upp i likheter och olikheter (Evans, 2002). 

Nyckelfynden färgkodades vilket bidrog till att olika teman kunde urskiljas. Tre teman 

skapades och de finns redovisade i tabell 1. För att organisera nyckelfynden under dessa tre 

teman på ett tydligt sätt identifierades deras likheter och olikheter och subteman skapades 

utefter dessa. Sju subteman identifierades och även de redovisas i tabell 1.  

Det fjärde steget i Evans (2002) analysmetod innefattar sammanställning av resultat och 

analys av de textstycken som bildats under teman och subteman. Detta är det sista steget i 

Polit och Beck (2012) forskningsprocess som finns illustrerad i figur 1. Varje tema 

presenteras som en egen rubrik. Resultatet refereras till de ursprungliga artiklarna för att 

kunna påvisa trovärdighet. Citat presenteras i resultatet med avsikt att ytterligare styrka dess 
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trovärdighet och kongruens. Citaten svarar an på syftet och tydliggör för läsaren samtidigt 

som de exemplifierar ett urval av nyckelfynden. 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“Alternation of the inner life itself as 
a collapse” 

När livet rämnar Att tappa fotfästet 

“Some relatives were left on their 
own once a decision had been made” 

 
Vikten av att få egna 
behov tillgodosedda 

 
Att bli försummad 

“Donor families emphasize aiding 
other people, giving them a better 

life …” 

 

När döden får en 
mening 

 

Att ge livet som gåva 

 

4.4 Etiska överväganden 

Examensarbetet är utformat efter vissa etiska principer. Vetenskapsrådets (2017) regler 

angående forskningsetik har legat som grund för dessa principer. Enligt vetenskapsrådet 

(2017) får varken plagiering, förfalskning, fabricering eller författarnas egna åsikter 

förekomma i arbetet. Forskningen får inte förvrängas på något sätt och författaren måste tala 

sanning (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Polit och Beck (2004) kan en kvalitativ studie dock 

inte vara helt objektiv eller neutral. En medvetenhet om förförståelsen hos författaren ökar 

emellertid objektiviteten i examensarbetets resultat (Polit & Beck, 2004). Då examensarbetet 

är en litteraturstudie som bygger på tidigare gjord forskning var en etisk prövning av arbetet 

inte nödvändig. För att minska risken för förvrängning av texten i examensarbetet läses 

ursprungsmaterialet på nytt ett flertal gånger under analysfasen. 

5 RESULTAT 

Resultatet redovisas med hjälp av tre teman och sju subteman, när livet rämnar, vikten av 

att få egna behov tillgodosedda och när döden får en mening är de teman som representerar 

närståendes upplevelser i samband med organdonation. Teman och subteman presenteras i 

tabell 2. 
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Tabell 2. Resultatöversikt av teman och subteman. 

Teman Subteman 

 

När livet rämnar 

Att förneka ett kritiskt tillstånd 

Att känna osäkerhet inför döden 

Att tappa fotfästet 

Vikten av att få egna behov tillgodosedda 
Att bli bekräftad 

Att bli försummad 

När döden får en mening 
Att ge livet som gåva 

Att finna sammanhang 

 

5.1 När livet rämnar 

Detta tema innehåller tre subteman. Att förneka ett kritiskt tillstånd innefattar hopp om 

förbättring samt upplevelser av att inte acceptera en plötslig och oväntad skada eller 

sjukdom. Att känna oförståelse inför döden handlar om att inte förstå innebörden av 

begreppet hjärndöd. Att tappa fotfästet behandlar närståendes upplevelser i samband med 

ett dödsbesked. 

5.1.1 Att förneka ett kritiskt tillstånd 

Att förneka en kritisk diagnos bidrar till hopp om överlevnad och tillfrisknande. Hoppet 

beskrivs som fundamentalt av närstående och det är svårt att komma tillrätta med att den 

anhörige förmodligen aldrig kommer att tillfriskna (Manuel, Solberg & MacDonald, 2010; 

Walker & Sque, 2006). Närstående beskriver en vägran inför att acceptera det inträffade och 

det är svårt att ta in och förstå situationens allvar; ”We also found relatives who in this 

demanding situation had psychological difficulties accepting the loss and this made it hard to 

understand that death had occured” (Gyllström Krekula, Forinder & Tibell, 2018, s. 8). 

Rationella tankar kring sin anhöriges kritiska tillstånd förnekas och att vilja fly från det som 

upplevs som farligt karaktäriserar närståendes berättelser (Frid, Bergbom & Haljamäe, 

2001). Att våga tro på överlevnad beskrivs av närstående grunda sig i det faktum att den 

anhörige, ett kritiskt tillstånd till trots, har överlevt ett trauma och den initiala livshotande 

situationen som förde dem till sjukhus (Gyllström et al., 2018). 

Närstående uppger en känsla av att befinna sig i dödens väntrum, och med hot om ett 

förekommande dödsbesked klamrar de sig fast vid en förtröstan om att den avlidne kommer 

att tillfriskna (Frid, Haljamäe, Öhlen & Bergbom, 2006). Närstående väljer att lita på 
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läkarens ord i god tro (Marck et al., 2016). Detta blir således något handfast, konkret och 

hanterbart. Visioner kring överlevnad präglar närståendes beskrivningar kring framtiden och 

tankar kring rehabilitering; ”Visions of survival are also described with reference to relatives’ 

image of the patient capable of a walk in a ’wheelchair’ ” (Frid et al., 2006, s. 67). Hopp om 

överlevnad står även i relation till närståendes redogörelser av sig själva. Att ha kämparglöd 

och att leva på hoppet främjar en känsla av att vara stark för stunden (Frid et al., 2006).  

5.1.2 Att känna osäkerhet inför döden 

Att begripa att någon som står en nära är hjärndöd och att förstå dess innebörd beskrivs som 

en lång och svår process av närstående (Berntzen, 2014; Jacoby, Radecki Breitkopf & Pease, 

2005; Sarti et al., 2018). ”Trying to understand what was happening to their loved one was 

challenging given their emotional distress” (Sarti et al., 2018, s. 345). Enligt närstående krävs 

rak kommunikation för att begreppet hjärndöd ska bli tydligt (Lloyd-Williams, Morton & 

Peters, 2009). Stress och förvirring uppstår till följd av att den information som förmedlas är 

obekant och på ett tekniskt språk (de Groot et al., 2016; Marck et al., 2016; Sarti et al., 2018). 

De ord som beskrivs som svåra att förstå är förutom hjärndöd det vegetativa tillståndet, 

koma och livsuppehållande behandling. Närstående beskriver även en rädsla inför att fråga 

igen om något ter sig oklart (Marck et al., 2016). 

Det anses vara problematiskt att få en klar bild över själva dödsögonblicket och närstående 

saknar begrepp kring tidpunkten för den avlidnes bortgång. Att finna logik i situationen 

beskrivs som komplicerat. Närstående hävdar att läget inte ter sig optimalt för att kunna 

processa den givna informationen; ”Information sometimes came too slowly, leading to 

stressful waiting periods, or too quickly, making it difficult to fully understand what was 

happening. Lack of information or failure to understand its meaning also hindered the 

decision-making process (Sarti et al., 2018, s. 345).  

Med tanke på att den avlidne ser högst levande ut upplever närstående att döden är svår att 

förstå (Lloyd-Williams et al., 2009). Att söka efter tecken så som andning, hjärtslag och 

kroppsvärme som bevis på liv beskrivs av närstående (Manuel et al., 2010). Förvirring skapas 

till följd av uteblivna konkreta symtom på att döden har ägt rum (Gyllström Kerkula et al., 

2018). Närstående upplever således att en utebliven traditionell död gör det problematiskt att 

göra döden skönjbar. Det leder till tankar om ett förlorat avslut och sorg över att inte kunna 

medverka vid tillfället för bortgång, vilket närstående upplever är när respiratorn stängs av; 

”… issues arose regarding a discernible moment of death, because they were not present 

when mechanical ventilation was removed” (Haddow, 2004, s. 47). Detta belyses hos fler 

närstående som uttrycker en ledsamhet över att inte kunna säga farväl till sin familjemedlem 

innan de tar sitt sista andetag (de Groot et al., 2015; Frid et al., 2001). Förvirring kring 

dödsögonblicket uppstår även i relation till sjukvårdspersonalen när de tilltalar patienten 

som om den vore vid medvetande (Frid et al., 2001; Gyllström Krekula, 2018).  
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5.1.3 Att tappa fotfästet 

Närstående beskriver att ett plötsligt och oväntat besked om att en anhörig är död vänder 

livet upp och ner. Normalitet, vardag och rutiner ställs på ända och ersätts av det som av 

närstående beskrivs som en kris utan motstycke; ”Of note was the normality and routine of 

daily life, suddenly and unexpectededly replaced by unprecedented crisis” (Walker & Sque, 

2016, s. 75).  Närstående liknar sitt känsloliv vid ”sinking to the bottom” eller ”descending 

into hell” (Frid et al., 2006, s. 66). Det beskrivs som en chock att erhålla dödsbudskapet och 

närstående upplever att de inte alls var beredda på ett sådant besked. Det fanns inga 

varningstecken; ”A key experience for many families was the absence of any warning signs” 

(Walker & Sque, 2016, s. 75). Närstående kan uppleva en tomhet, saknad och sorg i relation 

till den avlidnes bortgång. Tankar och frågor som snurrar skapar ett inre kaos. Det kan även 

upplevas skrämmande och konstigt att inte få någon typ av respons eller kontakt med sin 

anhörig till följd av rådande tillstånd (Frid et al., 2001). 

Närstående beskriver hur förtvivlan summerar den närmaste tiden efter ett dödsbesked. En 

plötslig död leder till en rubbad inre frid. Närstående kämpar med känslor av skuld och 

hjälplöshet (Walker & Sque, 2016). Närstående beskriver hur de befinner sig i en bubbla. De 

upplever sig avskärmade från resten av världen, samtidigt som behovet av att avskärma 

omgivningen är stor (Frid et al., 2001). Närstående upplever sig själva som lamslagna och 

känslomässigt avtrubbade och det finns ett starkt behov av att vilja distansera sig från det 

ofattbara (Manuel et al., 2010; Walker & Sque, 2016). Personliga tillstånd av att befinna sig i 

trans beskrivs bland närstående som även kan uppleva koncentrationssvårigheter och en 

förlorad känsla för tid och rum; ”Personal states such as being in a trance, functioning on 

autopilot, or having no sense of time were also used to convey the nature of the experience” 

(Walker & Sque, 2016, s. 75). Stress och rädsla bidrar ofrånkomligt till ett känslomässigt 

lidande. Att känna sig vilsen, förkrossad, arg, förvirrad och överväldigad av vemod beskrivs 

återkommande hos närstående som upplever denna tidpunkt i livet som högst surrealistisk 

och overklig (Walker & Sque, 2016, s. 75). 

Ett dödsbesked skapar känslomässig påfrestning. En fråga om organdonation kan då komma 

som en obehaglig överraskning som i situationen känns överväldigande (Berntzen & Björk, 

2014; de Groot et al., 2016). Om donationsfrågan ställs för snabbt inpå dödsfallet upplever 

närstående att det finns en stressad underton i samtalet, vilket ofrånkomligt gör att de 

känner sig pressade att ta ett snabbt beslut (de Groot et al., 2015; de Groot et al., 2016; 

Jacoby et al., 2005; Long, Sque & Payne, 2006) Att befinna sig mitt i tragiken gör det svårt 

att fokusera på ett beslutstagande (Berntzen, 2014). Beslutsprocessen försätter de närstående 

i ett dilemma och ambivalens kan uppstå. Beslutstagandet beskrivs som komplext, främst i 

de fall där närstående är tvungna att ta ett beslut för den avlidnes vägnar (Berntzen & Björk, 

2014) Känslan av osäkerhet är betungande (de Groot et al., 2015). Närstående som inte vet 

om den avlidnes tidigare ställningstagande kring donation upplever att de har ett behov av 

att distansera sig från sina känslor för att kunna komma fram till ett beslut. Detta beskrivs 

som att tvingas göra ett avbrott i sorgen (Sanner, 2007). 
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5.2 Vikten av att få egna behov tillgodosedda 

Detta tema består av två subteman. Att bli bekräftad innefattar upplevelser av stöd och 

trygghet i relation till både sjukvårdspersonalen och familjen. Att bli försummad beskriver 

upplevelser av ensamhet, obesvarade frågor och bristande uppföljning. 

5.2.1 Att bli bekräftad  

Vårdpersonalen beskrivs av närstående som stöttande, närvarande (Frid et al., 2007; Manuel 

et al., 2010; Sarti et al., 2018), informativa och empatiska. De beskrivs även som vänliga och 

välvilligt inställda. Vårdpersonalen inger förtroende och närstående känner sig säkra på att 

personalen tar hand om patienten på bästa sätt (Marc, Cleiren, & Zoelen, 2002). Närstående 

upplever tacksamhet i relation till att vårdpersonalen pratar med patienten som om hon eller 

han vore helt vaken. Därigenom upplever närstående att det visas på värdighet och respekt 

(Jacoby et al., 2005; Marc et al., 2002; Walker & Sque, 2016). "Nearly all participants 

mentioned the desire to have medical and nursing staff care for and speak to the patient as 

though conscious and alive, indicating respect for the person he or she was” (Jacoby et al., 

2005, s. 185). 

Närstående upplever att personalen har för avsikt att tillgodose behov. Att personalen finns i 

närheten ses som en trygghet (Jacoby et al., 2005). En sympatisk och god relation mellan 

närstående och vårdpersonal beskrivs som lösningen för en mindre stressig donationsprocess 

(Sarti et al., 2018). Något som upplevs som positivt är stödet av den eller de personer som 

har organdonation som specialuppgift på sjukhusen, så kallade organdonationskoordinatorer 

eller specialister inom organdonation (Gironés, Burguete, Machado, Dominguez & Lillo, 

2018; Haddow, 2004;  Manuel et al., 2010; Walker & Sque, 2016). Personal inom en sådan 

profession beskrivs av närstående ha möjlighet att ge mer ingående information kring 

donationsprocessen. Närstående upplever att de finns tillgängliga och kan bistå med stöd på 

ett djupare plan (Jacoby et al., 2005).  

Närstående som upplever bekräftelse beskriver att de har ett stort förtroende för sjukvården 

och vårdpersonalens medicinska och omvårdnadstekniska expertis (Haddow, 2004; Sque et 

al., 2018). Närstående ställer sig ofta positiva till att se på vid hjärndödsdiagnostiseringen, 

och upplever att detta ger dem större förståelse för döden (Long et al., 2006). Ett 

komplement till den verbala kommunikationen anses kunna vara listor, röntgenbilder eller 

diagram (Sarti et al., 2018; Walker & Sque, 2016). Ett annat sätt att ytterligare stärka 

förståelsen menar närstående är att sjukvårdspersonalen använder sig av grafiska 

illustrationer, till exempel genom att skissa en hjärna eller använda en färdig modell; ”Some 

explained how understanding of their relative’s condition and prognosis was enhanced by 

graphic illustration. This included the use of a model brain, a drawing of the brain by hand, 

and a computed tomographic scan of the brain” (Walker & Sque, 2016, s. 75) 

Att vara omgiven av ett nätverk av stöd anses av närstående som viktigt (Manuel et al., 2010; 

Frid et al., 2001; Gironés et al., 2018). Det finns ett behov av att dela med sig av sina tankar 

och känslor till någon, och familj och vänner upplevs vara den största källan till tröst under 
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processen; ”During the vigil, there is a need to share one’s thoughts and feelings with 

someone. The close relatives perceived that they received support from the network of 

relatives and friends” (Frid et al., 2001, s. 270). Närstående uppskattar att ha en nära vän 

närvarande som kan upprepa information som de själva inte har varit i stånd till att ta in vid 

det givna tillfället. Samtidigt uppskattar närstående att ha någon där som kan distansera sig 

från den emotionellt laddade situationen och de finner stöd och trygghet hos familj och 

vänner som har någon slags erfarenhet av sjukvård; ”Participants also noted the contribution 

of relatives or friends who had some understanding of health care and, more importantly, 

were also capable of distancing themselves from this emotionally charged situation” (Sarti et 

al., 2018).  

Att erhålla tillräckligt med stöd efter ett medgivande till donation gör att närstående upplever 

att de kan försonas med händelsen och att de på så vis kan börja bearbeta sorgen; ”The 

accompaniment by the professional team was valued as very important for the families. This 

gesture seemed to reduce the doubts of the family regarding the donation and the use of 

organs due to the climate of trust generated” (Gironés et al., 2018, s. 2994). Närstående som 

erhållit uppföljande brev och telefonsamtal från donationsgruppen uppskattar detta (Sarti et 

al., 2018, s. 346). Att någon följer upp och visar omtanke möjliggör att närstående upplever 

att donationen känns mer äkta och personlig (Haddow, 2004). 

5.2.2 Att bli försummad 

Ibland upplever närstående att sjukvårdspersonalen försöker inge hopp trots att de redan 

accepterat att den anhörige inte kommer att överleva och att alla chanser till tillfrisknande är 

ute; ”Sometimes families felt that staff tried to provide hope when the families had accepted 

there was no hope, and sometimes this was experienced as confusing or even frustrating” 

(Marck et al., 2016, s. 101). 

Närstående kan uppleva sjukvårdpersonalen som känslokalla, frånvarande och distanserade 

(Frid et al., 2007; Jacoby et al., 2005). En cirkulerande och omväxlande personalgrupp gör 

det svårt att skapa personliga band och att bygga relationer, vilket medför att närstående 

upplever att sjukvårdspersonalen inte är tillräckligt stöttande, närvarande eller inkännande 

(de Groot et al., 2016; Jacoby et al., 2005). Brist på tillförlit upplevs gentemot läkargruppen. 

Läkarna beskrivs vara avståndstagande och oengagerade och de saknar ett empatiskt 

förhållningssätt. Närstående anser att läkarna har för lite tid avsatt för dem (de Groot et al., 

2016; Sarti et al., 2018; Marc et al., 2002). Ett avtagande informationsflöde från 

sjukvårdspersonalen efter ett bekräftat donationsbeslut är centralt i närståendes berättelser, 

där ignorans och marginalisering beskriver närståendes känsloliv vid tillfället (Cleiren & van 

Zoelen, 2002). En känsla av att vara i vägen och att vara överflödig kan uppstå (Marc et al., 

2002). Närstående beskriver hur de känner sig lämnade ensamma och på egen hand efter ett 

donationsbeslut. De upplever sig vara bortglömda och att deras behov av stöd och support 

förbises (Lloyd-Williams et al., 2009). 
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Att ha någon som bryr sig och som tar sig tid till att besvara frågor beskrivs av närstående 

som något som hade underlättat sorgearbetet. Närstående saknar emotionellt stöd och 

uppger att det hade varit värdefullt om någon hade kunnat hjälpa till med att pausa för 

reflektion i krisen; ”Those who would have appreciated support wanted someone like a coach 

or a buddy to be nearby during the whole stay in the hospital” (de Groot et al., 2015, s. 9).  

Närstående beskriver att de gärna hade haft stöd av till exempel en kurator eller 

sjukhuspräst. Ett missnöje uttrycks kring att inte ha blivit erbjudna det (de Groot et al., 

2015). 

Närstående ger uttryck för ett känslomässigt behov av att tillgodose den avlidnes önskningar. 

Detta tenderar att åsidosätta det egna informationsbehovet, och lämnar dem således 

ovetandes i efterhand (Long, Sque & Payne, 2006). Närstående erfar att de bär på flera 

obesvarade frågor som fortsätter att skapa sorg och oförståelse månader och år efter själva 

eventet (Sarti et al., 2018). Att hantera sorgen på egen hand skapar samtidigt en känsla av 

utanförskap (Frid et al., 2001). Eftersom donationsprocessen anses vara komplex och med 

tanke på att donationsbeslutet tas under en period av chock och sorg uppger närstående att 

de hade uppskattat någon form av uppföljning från sjukvårdpersonalen (Lloyd Williams et 

al., 2016).  

Att ha ett utrymme att fly till ”somewhere private to reflect and grieve” (Sque et al., 2018, s. 

86) när intensivvården känns för inkräktande anser närstående är av vikt (Lloyd-Williams et 

al., 2009; Sque et al., 2018). Patientsalen uppfattas som en opassande plats för sorgearbete i 

samband med donationsprocessen. Närstående upplever att de alltid befinner sig i 

0ffentligheten och att de aldrig kan vara helt ensamma (Lloyd-Williams et al., 2009). 

5.3 När döden får en mening 

Detta tema behandlar två subteman. Att ge livet som gåva beskriver hur organdonation 

upplevs som livsavgörande och en handling som kan rädda livet på andra människor. Att 

finna sammanhang berör tillfredställande tankar kring att den anhörige lever vidare i någon 

annan och att meningsfullhet kan uppstå ur någonting fruktansvärt. 

5.3.1 Att ge livet som gåva 

Att låta donera organen från en avliden anhörig ger livet en extra mening och hjälper även 

närstående att rationalisera döden (Manuel et al., 2010). Närstående beskriver att det 

främsta argumentet för organdonation är känslan av att kunna hjälpa en annan människa till 

bättre livskvalitet (Frid et al., 2001; de Groot et al., 2015; Manuel et al., 2010; Ormrod, 

Ryder, Chadwick & Bonner, 2002; Sanner, 2007). Fokus förflyttas då från en negativ 

erfarenhet till någonting positivt (Berntzen, 2014; de Groot et al., 2015; Frid et al., 2001; 

Walker & Sque, 2016).  
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Närstående beskriver hur organdonation förvandlar döden till liv. Donationen kallas för 

”livets gåva” och ses symbolisera det vackra i handlingen (Sarti et al., 2018; Walker & Sque, 

2016). Närstående upplever dessutom en enorm stolthet över den bortgångne. Denna känsla 

hjälper dem i sorgearbetet och påverkar deras egen donationsvilja (de Groot et al., 2015; 

Gironés, Crespo, Dominguez & Santamaria, 2015; Gyllström Krekula et al., 2018). 

Some had also been inspired by knowing how many recipients had been helped thanks 

to their dead family member’s donation, and for some the pride they felt at their dead 

family member’s donation had inspired or reinforced their own willingness to donate 

(Gyllström Krekula et al., 2018, s. 11). 

Donatorn beskrivs ofta ha varit generös, givmild, hjälpsam och omhändertagande (Manuel et 

al., 2010; Walker & Sque, 2016; 20) Beslutet om att donera organ ses spegla dennes 

personlighet (Sanner, 2007). 

5.3.2 Att finna sammanhang 

Ett samtycke till organdonation anses underlättas om närstående är medvetna om den 

avlidnes ståndpunkt i donationsfrågan (Berntzen & Björk, 2014; de Groot et al., 2015; 

Sanner, 2007; Sarti et al., 2018; Walker & Sque, 2015, Walker et al., 2018). Närstående 

upplever då att de hedrar den avlidnes sista önskan (Frid et al., 2001; de Groot et al., 2015; 

Sanner, 2007; Sque et al., 2018; Walker & Sque, 2016). En annan faktor till att närstående 

väljer organdonation är känslan av att den avlidne lever vidare i en annan människas kropp, 

vilket skänker tröst och lättnad i sorgearbetet. Donationen beskrivs ge mening åt en oväntad 

död (Gironés et al., 2015; de Groot et al., 2015; Marck et al., 2016; Sque et al., 2018; Walker & 

Sque, 2016). 

Another common notion that emerged from the narratives was that through organ 

donation, participants ensured that in some sense the deceased was still living on 

through the recipient. In fact, all participants in this study believed that organ donation 

was a means of somehow making sure this person’s memory continued. The deceased 

relative’s existence continues in some form, and in this sense, helped keep the memory 

of the donor alive (Manuel et al., 2010, s. 231). 

Närstående upplever att de når fram till en slutpunkt och ett avslut i processen genom 

vetskap om att organen har kommit till nytta. Detta beskrivs således som ”the last piece of 

the puzzle” (Berntzen & Björk, 2014, s. 271). Närstående beskriver att detta förvissar dem om 

att organdonationsbeslutet var det rätta (Gironés et al., 2015). Att ha kontakt med mottagare 

anses värdefullt och ger tröst till familjer i sorg; ”Transplant recipient letters and cards were 

valued and appeared to provide solace to families in their grief” (Walker & Sque, 2016, s.77). 

Trots att processen uppfattas som en känslomässig berg- och dalbana upplever närstående 

att det i slutändan är värt det och att de kan finna en mening med den avlidnes bortgång 

(Marck et al., 2016). Närstående som dessutom erbjuds ett uppföljningsmöte tillsammans 

med andra organdonerande närstående uttrycker en samstämmig positivitet. Detta ses som 
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ett tillfälle att tala om minnen och att dela sina erfarenheter. Det skapar en känsla av 

sammanhang (Berntzen & Björk, 2014). 

6 DISKUSSION 

Examensarbetets diskussionsdel redovisas nedan under rubrikerna Resultatdiskussion, 

Metoddiskussion och Etisk diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen förenar det framkomna resultatet med tidigare forskning, 

vårdvetenskapligt perspektiv och egna reflektioner. Resultatdiskussionen är uppdelad i 

examensarbetets resultatteman: när livet rämnar, vikten av att få egna behov tillfredsställda 

och när döden får en mening  

6.1.1 När livet rämnar 

Centralt är förnekelsen kring det kritiska tillståndet och hoppets fundamentala inverkan hos 

närstående som har en kritiskt sjuk anhörig. I sin trevan efter något handfast och konkret 

håller närstående fast vid sjukvårdspersonalens ord om god tro. Detta ger drivkraft åt 

Watson (1988) och hennes tankar kring att vårdarens roll i det mellanmänskliga mötet är att 

utveckla lyhördhet och att etablera tro och hopp. Överrensstämmelse kan ses i relation till 

tidigare forskning och det faktum att det är svårt att som närstående kunna påverka 

utkomsten av ett kritiskt läge. I sin handfallenhet sätts därför förtröstan och hopp till 

sjukvårdspersonalen och deras medicinska expertis (Johansson et al., 2005). Intensivvården 

rymmer tro och förhoppningar kring förbättring och anses tvivellöst vara den rätta platsen 

för livsnödvändig vård och behandling (Karlsson et al., 2011). Det är värt att reflektera kring 

tro och hopp i relation till ovan kontext. Hoppet är under kritiska och livsavgörande 

skeenden elementärt, och tro på mirakel är oavsett religionsåskådning en grundläggande 

aspekt till inre styrka och kraft hos människan. Det är således hoppet som främjar vår känsla 

av att ha kämparglöd och upplevelsen av att vara stark i stunden. Genom att begrunda det 

initiala skedet under donationsprocessen blir hoppet således det vi eftersträvar i tider av kris. 

För trots allt lever vi på vår tillförsikt. Det gör att vi vågar hoppas på återhämtning – att vi 

lyckas balansera och inte helt tappar fotfäste.  

Det finns en ovilja hos närstående inför att acceptera ett förekommande dödsbesked. Döden 

ifrågasätts och är svår att acceptera. Många gånger uttrycks oförståelse och förvirring i 

relation till begreppet hjärndöd. Att hjärtat slår gör det svårt att göra döden skönjbar. En 
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samstämmighet kring denna aspekt ses i relation till tidigare forskning. Ens egna 

uppfattningar om vad död innebär står i vägen för acceptans kring det kliniska beslutet av 

dödsfall (Cooper & Kierans, 2016). Det gör det följaktligen svårt att acceptera hjärndöd som 

riktig död (Bradby et al., 2013), samtidigt som bristande förståelse kring hjärndödsbegreppet 

bidrar till misstro och tvivel (Pradeep et al., 2019). 

Chock och förtvivlan beskriver närståendes sinnesnärvaro vid detta tillfälle. Insikter kring det 

ofattbara gör att vardagen ställs på ända och att livet obarmhärtigt rämnar. Samstämmighet 

ses i relation till tidigare forskning som uppmärksamgör oss på att tiden på en 

intensivvårdsavdelning kantas av känslor av ovisshet, sorg och sårbarhet (Molzahn et al., 

2003). Situationen upplevs som oerhört laddad och stark (Haugdahl et al., 2018). Watson 

(1988) speglar fenomenet och menar att stress och konflikt uppstår i samband med drastiska 

förändringar i livet. Skada och sjukdom beskrivs följaktligen kunna utlösa en sådan konflikt 

och alstra belastning, och sedermera skapa livskris. Detta är förenligt med tidigare forskning 

som påvisar att stress uppstår i samband med ett livskritiskt tillstånd och den oväntade 

naturen av sjukdom (Engström & Söderberg, 2004). En av de vanligaste källorna till stress 

för familjemedlemmar på en intensivvårdsavdelning är osäkerheten kring den kritiskt sjuka 

patientens prognos och chans till överlevnad (Karlsson et al., 2011). 

En förfrågan om organdonation i ett redan sårbart läge ställer press på närstående som kan 

uppleva att frågan kommer vid helt fel tillfälle. Hur och när frågan ställs är enligt närstående 

betydelsefullt. Detta kongruerar med tidigare forskning och beskrivningar av 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att det krävs känsla och sensitivitet inför en 

donationsförfrågan (Flodén et al., 2011). Att lyfta denna angelägenhet kan emellertid anses 

vara svårt och problematiskt (Floden & Forsberg, 2009). Psykosociala, organisatoriska och 

professionella barriärer kan skapa stress och gör situationen komplex (Kent, 2004). 

Ambivalens kan uppstå med rädsla inför närståendes förväntade reaktioner och för att skapa 

ytterligare påfrestning för familjer i sorg (Kent, 2004). Watson (1988) lyfter tankar kring 

potentiella hinder inom omvårdnadsprofessionen. Följande axlar vårdaren en viktig och 

stödjande roll i mötet med personer i behov av omsorg. Genom att begrunda sina egna inre 

resurser kan vårdpersonalen bättre bemästra sina egna tillgångar, vinna självinsikt, 

överkomma farhågor och uppleva en trygghet i mötet med individer som befinner sig i kris. 

Med reflektioner utifrån Watson’s (1988) omvårdnadsteori ges vårdpersonalen bättre 

förutsättningar till att bemöta och hantera andra människors emotionella behov och begär. 

Det blir ett första spadtag till att begrava eventuella kommunikationshinder. 

6.1.2 Vikten av att få egna behov tillgodosedda 

Sjuksköterskor bör i sin profession respektera och vara lyhörd inför närståendes behov av 

stöd och information. Uppgiften blir att etablera en förtroendefull relation med patienten och 

dennes närstående, vilket är en förutsättning för god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Närstående upplever det som värdefullt att få sina behov 

uppmärksammade. Tacksamhet uttrycks om personalen har varit närvarande och kunnat 

bemöta ett svallande känsloliv. Förtroende skapar trygghet i processen. Omvårdnaden 
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centreras enligt Watson (1988) kring en omsorg av sjuka personer. Målet med omvårdnaden 

är att bygga upp en förtroendefull relation. Verksamma faktorer vilka utgör grunden i 

skapandet av en sådan relation syftar till att främja hälsa, förebygga sjukdom samt att 

återvinna hälsa. Genom närvaro, kontakt och upprätthållandet av en lugn och varm miljö kan 

vårdpersonalen bidra med tröst och bekräftelse. En förtroendefull relation präglas av ett 

humanistiskt och altruistiskt synsätt, och främjar uttryck för positiva såväl som negativa 

känslor. Samklang står i relation till tidigare forskning som visar på att även 

intensivvårdssjuksköterskor upplever tillfredsställelse när vederbörandes stöd har tjänat till 

att hantera förlust och sorg. När det har funnits tillräckligt med tid för att bekräfta behov 

(Kent, 2004). 

Närstående uppskattar tydlig och rak kommunikation. Närstående känner sig nöjda om 

informationen har ansetts vara tillfredsställande. Följande lyfts vikten av att som närstående 

få medverka vid hjärndödsdiagnostik. Pedagogisk inlärning i form av bilder, grafiska 

illustrationer eller modeller värderas. Detta anses stärka förståelsen inför döden och 

överensstämmer med tidigare forskning där en tydlig kommunicering angående döden är 

viktigt för acceptans (Martin-Loeches et al., 2019). Genom främjandet av självinsikt och 

självförståelse kan enligt Watson (1988) en högre grad av hälsa uppnås, och inre harmoni 

infinnas. Att främja ett mellanmänskligt samspel med inlärning och undervisning är centralt 

för den förtroendefulla relationen.  

Närstående upplever otillfredsställelse om kommunikationen och informationen ter sig 

bristande. Ett tekniskt och avancerat språk leder till oklarheter och ger utrymmer för egna 

tolkningar. Detta kan relateras till tidigare forskning som pekar på att frustration och 

missnöje uppstår om närstående anser att informationen som erfordras ter sig vag och 

otillräcklig (Day et al.,2013). Samtidigt visar resultatet att närstående finner sig oförmögna 

till att ta in och processa given information vid detta tillfälle. Rädsla och sorg påverkar deras 

mentala kapacitet och frambringar ett behov av att avskärma och stänga ute omvärlden.  

Närstående kan uppleva att deras behov blir försummade av sjukvårdspersonalen. Att känna 

sig ensam och åsidosatt leder till en känsla av utanförskap. Närstående kan uppleva 

sjukvårdpersonalen som otillräckligt inkännande och som frånvarande och distanserade. 

Detta distanstagande kan ses stå i enighet med tidigare forskning och kan ligga till grund i 

den känslomässiga belastning som det innebär för vårdaren att upprätthålla en värdig 

atmosfär för närstående under donationsprocessen. Processen upplevs som en emotionell tid 

för alla inblandade, vilket kan leda till att vårdaren avsiktligt eller oavsiktligt tar avstånd från 

närstående för att undvika personlig last (Forsberg et al., 2014). Donationsprocessen kräver 

ett stort engagemang från sjukvårdspersonalen som måste arbeta snabbt och strukturerat 

med donatorn, samtidigt som de ska finnas tillgängliga för närstående (Martin-Loeches et al., 

2019). Intensivvårdssjuksköterskor kan uppleva känslomässig dränering och svårigheter med 

att sova om nätterna. Premisser kring omhändertagandet av både patient och närstående kan 

enligt ovan kontext skapa belastning, och medföra att vederbörande tar med sig jobbet hem 

(Kent, 2014).  
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Enligt Watson (1988) är det grundläggande att tillräckligt med utrymme för vila och 

återhämtning ges inom den förtroendefulla relationen. Omvårdnaden fokuserar på att 

beskydda en psykologisk, fysisk, sociokulturell och andlig miljö. Att inte ha möjligheten att 

dra sig tillbaka för att kunna landa i känslan och skeendet är någonting som närstående 

beskriver som en brist under donationsprocessen. Närstående menar att de varken har ett 

rumsligt eller själsligt utrymme att fly till vilket leder till ett hinder i sorgeprocessen. Utan en 

lugn och trygg miljö tillgodoses inte de mänskliga behoven enligt Watson (1988), och de 

existentiella och fenomenologiska krafterna har inte möjlighet att verka. Genom ett 

beaktande av vad som upplevs som tillfredsställande för närstående under 

donationsprocessen kan intensivvårdssjuksköterskan uppmärksamma begär och lättare 

tillgodose dem. Det blir på så vis betydande hur tillgodosedda behov potentiellt skulle kunna 

bidra till en högre samtyckesfrekvens. Detta eftersom positivitet ter sig födas ur goda 

erfarenheter. En insikt blir följande hur vårdteamets bemötande eventuellt skulle kunna 

påverka ett framtida donationsbeslut. Föresatsen är därför viktig, för en hypotetisk skärpning 

av dagens brist av donerade organ.  

6.1.3 När döden får en mening 

Närstående som har vetskap om den avlidnes inställning till organdonation upplever en 

komfort i att de kan hedra den bortgångnes önskan genom ett medgivande till donation. I de 

fall där ställningstagandet inte har varit känt upplever närstående att ett samtycke ses spegla 

personens givmilda personlighet, vilket känns betydelsefullt. Organdonation ses bidra till att 

andra människor får ett bättre liv. Livets gåva ger således döden en mening. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning och tankar kring organdonation som en välvillig handling 

som kan rädda livet på andra människor (Krupic et al., 2017). Då organen inte är till nytta för 

en själv efter döden ses en utebliven organdonation som ett slöseri (Truijens & van Exel, 

2019).  

Genom organdonation kan tillfredsställelse ses i relation till tankar om att den avlidne lever 

vidare genom någon annan. Någonting fint kan därmed uppstå ur något traumatiskt och 

horribelt, vilket ger mening i sammanhanget. Meningsfullhet kan även ses i relation till 

tidigare forskning kring tankar om att verkligen värdesätta det egna livet (Truijens & van 

Exel, 2019). Enligt Watson (1988) är människan mer än summan av sina delar. Hon är enligt 

en helhetssyn icke reducerbar. Värt att begrunda i denna kontext blir följande det ädla i att se 

sin anhörig som mer än enbart den fysiska helheten. Det blir betydelsefullt hur hon i 

sammanhanget förbinder död med ny bultande livskraft. 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ litteraturstudie valdes då den var passande för examensarbetets syfte. Metoden 

innefattar enligt Polit och Beck (2012) identifikation av ett problem, en sammanfattning av 

vad som redan är känt inom ämnet samt skapandet av en källa för nya forskningsidéer (Polit 
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& Beck, 2012). En beskrivande syntes har använts i examensarbetet. Med det menar Evans 

(2002) att författaren förhåller sig textnära och därmed beskrivande till ursprungsmaterialet 

och söker mönster i texten utan att lägga in egna tolkningar (Evans, 2002). För att 

examensarbetets resultat ska kunna bidra med evidens för klinisk tillämpning måste 

trovärdigheten i arbetet utvärderas och analyseras. Examensarbetets trovärdighet kommer 

att diskuteras utifrån fyra begrepp och dessa är tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 

och överförbarhet.  

6.2.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten är stark om examensarbetets resultat överensstämmer med det syfte som 

avses att studeras. För att tillförlitligheten ska bli hög ska datainsamlingen vara av passande 

design, uppfylla tillräcklig kvantitet samt ha ett urval med spridning för att fånga 

komplexiteten i fenomenet som ska undersökas. Analysmetoden måste även vara passande 

för att kunna svara an på syftet (Polit & Beck, 2012). För att svara på syftet som handlar om 

upplevelser valdes en kvalitativ design med analysering av artiklar innehållandes 

intervjustudier. Intervjustudier är enligt Polit och Beck (2012) den primära metoden för att 

utföra kvalitativa studier och undersöka människans upplevelse av en händelse eller ett 

fenomen. Författaren får då tillgång till primärkällan och kan på så vis utesluta förvridning 

av information genom att hoppa över flera steg av tidigare forskares tolkningar (Polit & Beck, 

2012). Även om en empirisk intervjustudie där data från fältet skulle samlats in hade varit 

den bäst lämpade metoden för det här examensarbetet valdes den metoden bort på grund av 

att det sker för få organdonationer inom studieområdet, vilket leder till för få informanter. 

Därför ansågs det mer lämpligt att använda litteraturanalys istället för intervjuer. 

Genom att endast välja artiklar med studier angående organdonation från avlidna donatorer 

lades fokus på situationer på en intensivvårdsavdelning där två svåra delar möts, de 

närståendes sorg och beslut om eventuell organdonation. Hade artiklar med studier 

angående donation från levande donatorer inkluderats i examensarbetet hade resultatet inte 

blivit detsamma då de närstående inte hade befunnit sig i en sorgeprocess. Innan sökning i 

databaserna gjordes var tanken att artiklarna skulle innehålla intervjustudier utförda i 

Europa för att överförbarheten skulle vara så hög som möjligt för arbete på en svensk 

intensivvårdsavdelning. De funna artiklarna blev då inte tillräckligt många till antalet för en 

adekvat resultatsammanställning varför även artiklar med studier gjorda i Nordamerika och 

Australien inkluderades, vilket ledde till materialmättnad.  

I analysdelen är det viktigt att temana som bildas inte är för stora och komplexa eller för små 

och uteslutande. All insamlad data som svarar an på syftet ska inkluderas och de subteman 

som skapas ska täcka alla funna nyckelfynd. Citat som representerar temat kan användas för 

att för att förstärka tillförlitligheten (Polit & Beck, 2012). I examensarbetets resultatdel 

genomfördes detta genom att de teman som skapades svarade an på frågan ”vad” de 

närstående upplever under donationsprocessen och de subteman som skapades svarar an på 

frågan ”hur” något yttrar sig när de upplever det som de beskriver. Genom att ställa sig dessa 

frågor under analysprocessen underlättades temaskapandet och en abstraktion skapades. 
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Genom att kontinuerligt kontrollera att nyckelfynden svarade an på syftet samt att upprepade 

gånger gå tillbaka till originaltexten för att säkerhetsställa att textnära analys utförts har 

tillförlitligheten stärkts. Citat har använts för att tydliggöra och exemplifiera. 

6.2.2 Pålitlighet 

Förförståelse är ett begrepp som har diskuterats författarna emellan under 

forskningsprocessens gång. Förförståelsen innefattar tidigare kunskap och erfarenheter som 

skulle kunna påverka tolkningen av resultatet. Enligt Polit och Beck (2004) kan en kvalitativ 

studie inte vara helt objektiv eller neutral. En medvetenhet om förförståelsen hos författaren 

ökar emellertid objektiviteten i examensarbetets resultat (Polit & Beck, 2012). Då författarna 

till examensarbetet inte tidigare arbetat på en intensivvårdsavdelning eller med 

organdonation fanns ingen erfarenhet som kunde ha påverkat tolkningen av resultatet. 

Genom att hålla en öppen och följsam tanke i läsprocessen försökte författarna hålla ett så 

neutralt förhållningssätt som möjligt gentemot artiklarnas resultat. Pålitligheten stärks om 

arbetets alla delar är beskrivna på ett tydligt sätt vilket leder till att läsaren har lätt att följa 

examensarbetets röda tråd och hur författarna har tänkt i alla led för att komma fram till sin 

slutsats (Holloway & Wheeler, 2013). För att göra examensarbetets struktur så tydligt som 

möjligt är bakgrundens delar indelade under tydliga rubriker som kort sammanfattar vad 

brödtexten handlar om. Problemformuleringen skrevs som en tratt där informationen i 

början är bred för att sedan smalna av och mynna ut i examensarbetets syfte. Arbetets 

metoddel förtydligades genom Polit och Becks (2012) forskningsprocess som tydligt beskrev 

arbetets gång. Processen redovisades i brödtext och en modell för att underlätta för läsaren 

att förstå alla steg. Analysmodellen som användes var en beskrivning av Evans (2004) 

analysmetod och även den är indelad i fyra delar för att texten ska bli mindre koncentrerad 

och lättare att förstå. Hur processen från nyckelfynd till teman och subteman gick till finns 

även det beskrivet i både text och tabell. Resultatdelen är uppdelad i rubriker; teman, och 

underrubriker; subteman. Detta för att underlätta läsningen. I slutet av examensarbetet finns 

en sökmatris och en artikelmatris. Sökmatrisen visar läsaren exakt hur sökningarna har gått 

till, hur många träffar sökningen genererade och vilka artiklar som valdes ut för resultatet. 

Artikelmatrisen visar på var artiklarna kommer ifrån, vilka författare de har, syfte och 

kvalitet. 

6.2.3 Bekräftelsebarhet 

Bekräftelsebarhet innebär att examensarbetets slutsats ska svara an på syftet och inte 

påverkas av författarens egna erfarenheter eller tolkningar (Polit & Beck, 2012). Ett 

resonemang kring den eventuella risken för feltolkningar med avseende till begränsade 

kunskaper i engelska har diskuterats och elektroniska uppslagsverk har att använts vid 

behov. För att minimera risken för feltolkningar har de vetenskapliga artiklarna lästs 

gemensamt, och resultatet och personliga uppfattningar har diskuterats. För att 

bekräftelsebarheten ska vara hög ska läsaren enligt Polit och Beck (2012) också enkelt kunna 

gå tillbaka till ursprungskällan (Polit & Beck, 2012). Genom referering enligt APA-metoden 
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kan läsaren tydligt se vilken typ av källa som har använts i examensarbetet och även hitta 

tillbaka till den. Bekräftelsebarheten i examensarbetet stärks av sökmatrisen, 

kvalitetsgranskningsmallen och artikelmatrisen som tydligt visar hur resultatets artiklar har 

sökts fram och av vilken kvalitet artiklarnas resultat är. Metoddelen i examensarbetet är 

noggrant beskriven med hjälp av bilder för att hjälpa läsaren att förstå hur resultatet har växt 

fram.  

6.2.4 Överförbarhet 

Polit och Beck (2004) beskriver att överförbarhet är när examensarbetets resultat skulle 

kunna appliceras på andra respondenter och situationer inom samma forskningsområde 

(Polit & Beck, 2004). De artiklar som har använts i examensarbetets resultat innehåller 

studier gjorda i Europa, USA, Kanada och Australien där de kulturella skillnaderna i 

upplevelsen av organdonation anses vara små länderna emellan. Det leder till att 

överförbarheten är hög till länder med ungefär samma kulturella och religiösa värderingar. 

Överförbarheten i sin helhet till andra grupper i andra kontexter anses också som låg då 

närstående till en avliden organdonator befinner sig i en unik situation och går igenom 

någonting så speciellt som ingen annan som förlorat någon nära gör. Delar av resultatet 

skulle kunna ses ha hög överförbarhet, till exempel första temat, när livet rämnar. Just 

upplevelsen av att någon nära plötsligt avlider eller konstateras hjärndöd kan överföras till 

andra i liknande situation men där den avlidne till exempel inte är aktuell för donation.  

6.3 Etiskdiskussion 

Examensarbetet har genomförts i enighet med regler och riktlinjer för forskning enligt Codex 

(2019) och de utvalda artiklarna baseras på information som hämtats från deltagare som 

frivilligt deltagit i respektive studie. Frågor kring vetenskaplig oredlighet har inför denna 

studie beaktats med hänsyn till plagiering samt förvrängning av källmaterial. Allt material 

som har använts i examensarbetet är taget ur artiklar, litteratur och websidor och har en 

korrekt källhänvisning enligt APA-metoden. Citat är tydligt utmärkta i texten och även de är 

refererade enligt APA. Citaten är exakt återgivna på originalspråk. Författarna ansvarar 

själva för att examensarbetet uppfyller kraven om god kvalitet och att forskningen stämmer 

överens med vetenskaplig praxis, samt att examensarbetet har bedrivits med hänsyn till 

etiska aspekter. För att öka det vetenskapliga värdet har artiklarna som inkluderas i arbetet 

har genomgått en etisk bedömning av en etisk kommitté, alternativt har noggranna etiska 

överväganden genomförts och redovisats. 
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7 SLUTSATS 

Chock, förtvivlan och sorg vänder livet upp och ner för närstående i samband med förlust av 

en kritiskt sjuk anhörig. Om den avlidne blir aktuell för organdonation kan närstående 

hamna i en beslutsfattande position. Behovet av psykologiskt och fysiskt stöd ter sig stort och 

att uppleva trygghet och förtroende gentemot sjukvårdspersonalen blir följande 

betydelsefullt. Känslor av försummelse kan uppstå om närståendes behov inte blir 

bekräftade, vilket kan skapa ytterligare lidande. En bidragande aspekt till upplevda brister 

inom vårdrelationen är att intensivvårdssjuksköterskor kan uppleva det som problematiskt 

att bemöta en människa som befinner sig i kris och sorg. Premisser kring ett effektivt 

omhändertagande av patienten och att samtidigt finna kraft att ge stöd åt närstående kan 

upplevas påfrestande. Komplexitet präglar alltjämt processen. Genom ett beaktande av 

förekomna bristfälligheter samt kring vad som upplevs som tillfredsställande för närstående 

under donationsprocessen kan intensivvårdssjuksköterskan med förmån uppmärksamma 

begär och lättare tillgodose dem. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Vidare forskning inom ämnet är betydelsefullt då resultatet påvisar uppenbara brister i 

relationen mellan intensivvårdssjuksköterskor och närstående i samband med 

organdonation. En ökad kunskap kring intensivvårdssjuksköterskors upplevelser under 

donationsprocessen är väsentligt för att ytterligare belysa förekomna hinder och brister. Med 

ambition om att överkomma rädslor och farhågor samt att bryta barriärer kan nya lärdomar 

bidra med självinsikt och trygghet, och potentiella organisatoriska problemaspekter kan tas 

upp och hanteras. Med rätt förutsättningar blir det lättare att uppmärksamma och bekräfta 

andras behov. På så vis främjas en stabil grogrund för utveckling av förtroendefulla relationer 

mellan intensivvårdssjuksköterskan och närstående. 
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and attitudes to organ 
donation/Department of 
Psychology/2002 
 
 

11 Marck, C.H., Neate, S.L., 
Skinner, M., Dwyer, B., 
Hickey, B.B., Radford, 
S.T., Weiland, T. J. & 
Jelinek, G. A./ Potential 
donor families’ 
experiences of organ 
and tissue donation–
related communication, 
processes and 
outcomes/Anaesth 
Intensive Care/2016 

Beskriva närståendes 
upplevelser av 
donationsprocessen 

Semistrukturerade intervjuer/49 
informanter, både kvinnor och 
män, bosatta i Melbourne/ 
Tematisk analys 

Att ha förståelse för 
faktorerna som 
påverkar de 
närstående under 
donationsprocessen 
hjälper vårdpersonal 
att bemöta de 
närstående på ett 
adekvat sätt. 

12 Gyllström Krekula, L., 
Forinder, U., & Tibell, 
A./What do people 
agree to when stating 
willingness to donate? 
On the medical 
interventions enabling 
organ donation after 
death./PLOS one/2018 

Beskriva närståendes 
upplevelser av 
donationsprocessen 
och om den påverkat 
beslutet om att 
eventuellt vilja donera 
sina egna organ. 

Semistrukturerade 
djupintervjuer/21 informanter, 
både kvinnor och män, bosatta i 
Sverige/ 
Innehållsanalys 

Visar på ett behov av 
mer transparangs i 
donationsprocessen 
men att närstående 
inte blivit avskräckta 
att donera sina egna 
organ. 

13 Gironés, P., Lillo Crespo, 
M., Dominguez J.M. & 
Santamaria /Impact of 
Organ Donation in 
Spanish Families: 
Phenomenological 
Approach Through 
Relatives' Lived 
Experiences/Journal of 
critical care/2015 

Beskriva närståendes 
upplevelse av att få 
besked om att den 
nyligen avlidne kan bli 
aktuell som 
organdonator. 

Djupintervjuer med 
fenomenologisk ansats/11 
informanter, både kvinnor och män 
över 18 år, bosatta i Spanien/ 
Giorgies analysmetod 

De närstående 
beskriver att de 
upplever skillnad i hur 
de upplever 
donationsprocessen 
och hur 
vårdpersonalen 
upplever 
donationsprocessen 
och detta skapar en 
barriär mellan dem. 

14 Sque, M., Walker, W., 
Long-Sutehall, T., 
Morgan, M.,  Randhawa, 
G. & Rodney, 
A./Bereaved donor 
families' experiences of 
organ and tissue 
donation, and perceived 
influences on their 
decision 
making/Journal of 
critical care/2018 
 

Beskriva närståendes 
upplevelser av 
donationsprocessen 
och hur detta 
påverkade beslutet 
angående donation 
eller inte.  

Retrospektiva intervjuer med 
kvalitativ explorativ ansats/43 
informanter, både kvinnor och män 
över 18 år, bosatta i Storbritannien/ 
Innehållsanalys 

De närstående väljer i 
högre grad donation 
om de känner sig 
tillfredsställda med 
informationen som 
givits och att de är 
införstådda med 
situationen.  

15 Sanner, M.A./Two 
perspectives on organ 
donation: experiences of 
potential donor families 
and intensive care 
physicians of the same 
event./Journal of critical 
care/2007 

Undersöka vilka 
upplevelser 
donationsprocessen 
framkallar hos 
närstående och vilka 
faktorer som påverkar 
ett positivt eller 
negativt beslut 
angående donation. 
 

Öppna intervjuer/20 informanter, 
både kvinnor och män över 18 år, 
bosatta i Sverige/ Immersion and 
crystallization method 

De närstående hade 
inte tidigare tänkt på 
organdonation men 
var positivt inställda 
till den och kände sig 
tillfreds med 
informationen som 
givits under processen.  
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16 Long, T., Sque, M. & 
Payne, S./Information 
sharing: its impact on 
donor and nondonor 
families’ experiences in 
the hospital/ Progress in 
Transplantation/2006 

Belysa vikten av 
information om det 
svåra tillståndet till 
närstående till 
potentiella 
organdonatorer. 

Djupintervjuer med prospectiv 
ansats/ 43 informanter, både 
kvinnor och män över 18 år, bosatta 
i England/ 
Komparativ analysmetod 

Vikten av information 
till de närstående är 
större än hittills 
bevisad.  

17 Frid, I., Haljamäe, H., 
Ohlén, J., & Bergbom, I. 
/Brain death: close 
relatives' use of imagery 
as a descriptor of 
experience/ The 
Authors/2007 

Beskriva betydelsen av 
att i bilder beskriva 
upplevelsen av sin 
närståendes 
organdonation. 

Kvalitativa intervjuer med 
Hermeneutisk ansats/ 17 
informanter, både kvinnor och män 
över 18 år, bosatta i Sverige/ 
Innehållsanalys 

Påtalar vikten av att 
vårdpersonalen måste 
se och identifiera 
närståendes behov av 
trygghet och 
bekräftelse under 
donationsprocessen. 

18 Frid,I., Bergbom, I. & 
Haljamäe, H. /No going 
back: narratives by close 
relatives of the 
braindead 
patient/Intensive and 
Critical Care 
Nursing/2001 

Beskriva upplevelsen 
av att vara närstående 
till en hjärndöd 
patient.  

Berättande intervjuer/17 
informanter, både kvinnor och män 
över 25 år, bosatta i Sverige/ 
Innehållsanalys 

Intensivvårdssjuksköte
rskans närvaro och 
uppmärksamhet är av 
stor vikt för de 
närståendes 
välmående i svåra 
situationer.  

19 Haddow, G. /Donor and 
nondonor families’ 
accounts of 
communication and 
relations with healthcare 
professionals/ Progress 
in Transplantation/ 
2004 

Beskriva närståendes 
upplevelser av 
kommunikation under 
donations-processen 

Semistrukturerade intervjuer/ 19 
informanter, både kvinnor och män 
över 18 år, bosatta i Storbritannien 

Uttrycker brister i 
kommunikationen hos 
sjukvårds-personal. 
Närstående uppskattar 
ärlig och öppen 
kommunikation 

20 Walker, W. & Sque, M./ 
Balancing hope and 
despair at the end of life: 
The contribution of 
organ and tissue 
donation/Journal of 
critical care/2016 

Undersöka hur organ 
och vävnadsdonation 
upplevs av närstående. 

 

Semistrukturerade intervjuer med 
retrospektiv ansats/43 informanter 
över 18 år, både kvinnor och män, 
bosatta i Storbritannien/ 
Tematisk analys 

Stödet från 
vårdpersonalen under 
donationsprocessen är 
för närstående 
värdefullt. 
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