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Sammanfattning Antalet donationer räcker inte för att fylla behovet för de 

patienter som väntar på nya organ, vilket leder till att 
människor årligen dör i väntan på organ. Det är viktigt att 
potentiella organdonatorer identifieras och uppmärksammas 
av sjuksköterskan samt att deras inställning till donation 
efterfrågas. Sjuksköterskan har ett ansvar i att vårda den 
potentiella donatorn samt dess närstående. Studiens syfte var 
att belysa sjuksköterskans betydelse för närstående i 
samband med organdonation. Resultatet bygger på en analys 
av 14 vetenskapliga artiklar och visar att sjuksköterskans 
kunskap om donationsprocessen är av betydelse. Många 
sjuksköterskor anser sig ha för lite kunskap i ämnet och 
efterfrågar mer utbildning i sjuksköterskeutbildningen samt 
fortlöpande på arbetsplatsen. Även sjuksköterskans 
bemötande av den potentiella donatorn och dess närstående 
är betydelsefullt. Eftersom sjuksköterskans bemötande kan 
vara avgörande för närståendes beslut och välbefinnande ska 
bemötandet ske på ett respektfullt och medmänskligt sätt.  
Resultatet visar även att det är av betydelse när och hur 
sjuksköterskan informerar närstående om donations-
processen. Information bör ges i ett tidigt skede och 
upprepas i små portioner. Det är viktigt att närstående inte 
känner tidspress på att få fram ett snabbt beslut samt att de 
förstår att donatorn är död. Då potentiella donatorer kan 
finnas på andra vårdavdelningar än intensivvården, 
efterfrågas mer forskning om allmänsjuksköterskans syn på 
donation. 
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Abstract The number of donations is not enough to fill the need for 

the patients waiting for new organs, which leads to the fact 
that people die every year while waiting for organs. It is 
essential that potential organ donors are identified and 
retained by health professionals and that their attitudes 
towards organ donation are obtained. Nurse’s have a 
responsibility to take care of the potential donor, and his/her 
family. The purpose of the study was to highlight the nurse’s 
importance in relation to the family in connection with organ 
donation. The result is based on an analysis of 14 scientific 
articles and shows that the nurse's knowledge of the donation 
process is of importance. Many nurses feel that they have too 
little knowledge within the spectrum of the organ donation 
and request more from their nursing education and from ‘on 
the job’ training. Knowledge in treatment of the potential 
donor and his/her family is also of great importance. A 
Nurse’s first encounter with the family can be crucial to the 
family’s decision and welfare, and it is important that the 
treatment is done in a respectful and humane manner. The 
results also show that it is important when and how nurses 
inform families about the donation process. Information 
should be given at an early stage and repeated in small 
portions. It is important that the family does not feel any 
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Inledning 
Den första lyckade organtransplantationen i Sverige genomfördes år 1964 vid Serafi-
merordens lasarett i Stockholm, då en njure transplanterades (Jansson & Andersson, 
2002). Tjugo år senare genomfördes de första lyckade lever- och hjärttransplanta-
tionerna vid Huddinge respektive Sahlgrenska sjukhuset.  
 
Den 1 januari år 2009 stod 562 personer på väntelista för organtransplantation, varav 
några väntade på fler än ett organ (Holm, 2009a). Trots att det årligen avlider cirka  
100 000 människor i Sverige är det få av dem som kan bli aktuella för organdonation. 
Endast omkring 200-250 personer av det totala antalet avlidna blir varje år möjliga 
organdonatorer (Holm, 2009b). Trots det transplanterades år 2008 organ från endast 152 
avlidna donatorer (Holm, 2008). Antalet donationer räcker inte för att fylla behovet för 
alla de patienter som väntar på nya organ, vilket leder till att människor årligen dör i 
väntan på organ (Donationsrådet, 2007). Behovet av transplantation kommer att finnas 
kvar även i framtiden, samtidigt som antalet avlidna donatorer har minskat de senaste 
åren. En anledning till det minskade antalet avlidna donatorer tros vara den svenska 
hälso- och sjukvårdens höga kvalitet och att antalet olyckor med dödlig utgång är 
relativt lågt. Ytterligare en anledning kan vara hälso- och sjukvårdens bristande förmåga 
till identifikation och korrekt omhändertagande av lämpliga donatorer och dess 
närstående. Det är därför viktigt att samtliga potentiella organdonatorer identifieras av 
sjuksköterskan samt att deras inställning till donation efterfrågas (Organisationen för 
organdonation i Mellansverige, 2009). På så sätt kan fler möjliga organdonatorer fångas, 
vilket i sin tur leder till att färre människor tvingas dö i väntan på nya organ. 
 
 
Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om organ- och vävnadstagning för 
transplantation eller för annat medicinskt ändamål (SOSFS 1997:4) är transplantation 
många gånger den enda metoden för att förbättra en patients hälsotillstånd eller förlänga 
livet. Organ som kan bli aktuella för transplantation i Sverige är främst hjärta, lungor, 
lever, njurar och bukspottskörtel. Hjärtklaffar, hornhinna, hud och benvävnad tillhör 
vävnader som kan doneras. Donatorn kan antingen vara levande eller avliden. Alla, 
oavsett ålder, kan vara lämpliga som organdonatorer. Enligt Grankvist (2008) är en 
vanlig missuppfattning att en person måste vara ung när han eller hon avlider för att 
kunna donera sina organ. Så är dock inte fallet då till exempel äldre donatorer mycket 
väl kan ge sina organ till betydligt yngre mottagare, det är organens kondition som 
avgör om donation blir aktuell eller inte. Hög ålder är alltså ingen anledning till att inte 
göra sin vilja känd angående organdonation. 
 
Organdonationsprocessen börjar med försöken att rädda patientens liv till konsta-
terandet av hjärndöd, beslutet om donation, organdonationen och avslutas med 
transplantation (Bakkan et al., 2002). Lagen om kriterier för bestämmande av 
människans död (SFS 1987:269) antogs år 1988 och fastställde enligt 1§ att ”en 
människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit 
bort”. För att organdonation ska vara möjligt krävs att patienten har upprätthållen 
andning och blodcirkulation. Enligt 2§ är det läkaren som med vetenskaplig och 
beprövad erfarenhet fastställer dödsfallet. För att konstatera total hjärninfarkt utförs, 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av 



2 

människans död (SOSFS 2005:10), två undersökningsmetoder – klinisk neurologisk 
undersökning och cerebral angiografi. Följande direkta kriterier ska vara uppfyllda vid 
en klinisk neurologisk undersökning. Patienten ska vara medvetslös och inte visa några 
reaktioner på tilltal, beröring eller smärta inom kranialnervsinnerverat område. 
Patientens ögon ska vara ljusstela och har ofta vida pupiller. Spontana ögonrörelser 
samt rörelser i käkar, ansikte, tunga eller svalg ska saknas. Även bortfall av korneal-, 
blink- och svalgreflexer samt reflektoriska ögonrörelser vid huvudvridning ska 
förekomma. Patienten ska inte visa någon påverkan på hjärtrytmen vid tryck på 
ögonbulb, inte heller vid massage av sinus caroticus. Sist görs ett apnétest för att 
kontrollera upphävd spontanandning. Undersökningarna utförs minst två gånger och 
med minst två timmars mellanrum. Då patienten är död och donation inte ska 
genomföras ska vården snarast avbrytas, fortsatt vård är aldrig ett alternativ (Grankvist, 
2006). Medicinska insatser får enligt 3§ i Socialstyrelsens föreskrifter om fortsatta 
medicinska insatser efter en människas död (SOSFS 2005:11) maximalt pågå i 24 
timmar efter konstaterat dödsfall. 
 
Varje enskild individ har möjlighet att aktivt ta ställning kring organdonation (Holm, 
2008). Det kan ske genom registrering i donationsregistret, via donationskort eller 
genom att muntligt förmedla sin inställning till omgivningen. En undersökning gjord av 
Donationsrådet (2008) visar att 79 % av de tillfrågade ställer sig positiva till donation. 
Donationsregistret, vilket är ett elektroniskt register, upprättades av Socialstyrelsen år 
1996 (Ståhl, 2007) och administreras sedan år 2005 av Donationsrådet (Holm, 2009c). 
Målsättningen för Donationsrådet (Holm, 2009d) är att förbättra donationsfrekvensen i 
Sverige genom att skapa så goda förutsättningar som möjligt gällande donation. 
Donationsrådet riktar sig dels till allmänheten, men även till vårdprofessionen. Genom 
att ge allmänheten kunskap om donation, samt möjlighet till att göra sin vilja känd, kan 
ett aktivt och positivt ställningstagande till donation öka hos medborgarna. Att stödja 
hälso- och sjukvårdspersonal genom ökad kunskap om donation kan bidra till att en 
positiv inställning skapas. Genom att en person, efter sin död, erbjuds möjlighet att 
donera kan fler människor som är i behov av transplantation räddas.  
 
För att ett donationsingrepp ska få ske krävs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om organ- och vävnadstagning för transplantation eller för annat 
medicinskt ändamål (SOSFS 1997:4) att närstående underrättas. Närstående definieras i 
första hand som familj till den avlidne eller andra nära anhöriga som till exempel 
sammanboende, registrerad partner eller far- och morföräldrar med flera. Även en nära 
vän eller tidigare partner kan räknas som närstående. För att ett donationsingrepp ska 
kunna genomföras krävs att den avlidne uttryckligen gett sitt medgivande till donation. 
Om den avlidne uttryckligen motsatt sig donation under sin livstid får ingen donation 
ske. Om viljan är okänd och den avlidne under sin livstid inte uttalat sig mot donation, 
utgår man från ett positivt ställningstagande. I de fall den avlidnes vilja är okänd har 
närstående vetorätt, vilket innebär att de kan förbjuda ett donationsingrepp. Om 
närstående inte går att nå eller helt saknas får inget donationsingrepp genomföras. Att 
tvingas fatta beslut om att donera sin närståendes organ eller ej är en svår situation att 
hamna i (Sanner, 2002). Även om undersökningar visar att en klar majoritet av Sveriges 
befolkning är positiva till att donera sina organ, och att ännu fler är positiva till att själva 
ta emot organ om det skulle behövas, framkommer det att fler skulle säga nej till 
donation för närståendes del än för sin egen. Anledningar tros vara skuldkänslor samt 
rädsla för att gå emot en närståendes önskan. De sjuksköterskor och läkare som tar upp 
donationsfrågan med den närstående upplever det ofta som en pressad och svår situation 
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i och med att möjligheten att skapa en relation med den närstående är tidsbegränsad. De 
är medvetna om att närstående befinner sig mitt uppe i en sorgekris, samtidigt som 
frågan om organdonation är viktig att ställa (Kock-Redfors, 2002). Omvårdnaden av 
närstående är betydelsefull men den tidsbegränsade situationen kan göra att närstående 
nekar vid förfrågan om organdonation. Det är dock viktigt att som sjuksköterska våga 
samtala kring situationen och att åter igen våga ställa fråga om donation.  
 
När en traumatisk händelse inträffar, som exempelvis ett oväntat dödsfall, kan en kris 
utlösas (Cullberg, 2006). En sådan kris kan uttrycka sig på flera olika sätt. Krisens 
förlopp och symtom beskrivs med start i chockfasen som kan vara från ett kort 
ögonblick till några dygn. Information går inte att ta in och personen avskärmar sig från 
verkligheten. Minnessvårigheter är vanligt vilket gör att det inte är aktuellt att ge viktig 
information, då den troligtvis kommer att glömmas bort. Personen kan skrika, uppträda 
förvirrat, återberätta en och samma mening om igen eller börja tala om oviktiga saker. 
Även tysthet eller paralyserat stirrande är vanligt. Sjuksköterskan kan vara stödjande på 
flera sätt för närstående som befinner sig i en chockfas. Det handlar inte om att ge 
tillbaka det den drabbade har förlorat utan att stödja närstående i mötet med 
verkligheten. Reaktionsfasen som kommer näst gör att personen tvingas se det som skett, 
eller det som ska ske, efter att tidigare försökt undvika situationen. Nu sker en stor 
omställning där verkligheten ska integreras på ett funktionellt sätt. Personen försöker nu 
finna en mening i den kaotiska situationen. Frågan varför ställs och upprepas, liksom 
funderingar kring orättvisan att bli drabbad. Sorgereaktionerna är väsentliga i chock- 
och reaktionsfasen, som gemensamt kallas akuta fasen. Efter reaktionsfasen kommer 
bearbetningsfasen. Det akuta skedet lämnas och personen vänder sig åter mot framtiden. 
Det försvar personen har haft, att förneka det som skett, börjar minska i och med 
bearbetningen. Till sist är personen vid nyorienteringsfasen där det traumatiska alltid 
kommer att finnas kvar, men personen börjar få distans till krisen och se framåt. En kris 
blir en bit av livet som personen måste leva med, men som inte får bli ett hinder i 
tillvaron. Eftersom sjuksköterskan ständigt möter och samtalar med olika patienter och 
varje samtalssituation är unik, är det viktigt att bemötandet anpassas till patientens 
behov (Jahren Kristoffersen, 2005). Det krävs stor inlevelseförmåga, öppenhet och 
personlig trygghet för att klara detta på ett optimalt sätt.  
 
Att kunna undervisa personal, patienter och närstående är en del av sjuksköterskans 
kompetens (Socialstyrelsen, 2005) och ingår enligt högskoleförordningens examens-
ordning (SFS 1993:100, bilaga 2) i grundutbildningen för den allmänna sjuksköterskan. 
Sjuksköterskans grundutbildning innefattar inte någon specifik kurs inom organ-
donation (Högskolan i Halmstad, 2007). Däremot studeras samhällsvetenskap, 
biomedicin, kommunikation och omvårdnad i större eller mindre utsträckning, beroende 
på högskola. Då sjuksköterskan har en betydelsefull roll i organdonationsprocessen 
genom att stödja och underlätta det svåra beslutsfattandet för närstående, kan den 
samlade kunskap sjuksköterskan bär med sig från utbildningen appliceras på situationer 
som organdonation (Bakkan et al, 2002). 
 
 
Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskans betydelse för närstående i samband med 
organdonation. 
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Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie utifrån Fribergs (2006) beskrivning med en 
induktiv ansats. En systematisk sökning efter kvalitativ och kvantitativ forskning 
gjordes för att sammanställa redan befintlig forskning och kartlägga kunskapsområdet. 
 
 
Datainsamling 
Systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed efter vetenskapliga 
och relevanta artiklar. För att kunna koppla artiklarna till syftet användes sökorden 
organ procurement, family, nurs*, attitude* och support. I databasen Cinahl användes 
organ procurement och family som Cinahl Heading i kombination med nurs* och 
attitude* som fritext. I PubMed användes organ procurement och family som MeSH 
tillsammans med nurs* som fritext. Gemensamt för databaserna var att termen för 
organdonation var organ procurement. Söktermen family användes i Cinahl tillsammans 
med ”explode”, redovisas som plustecken i bilaga I, för att på så sätt få med alla 
undergrupper i databasens register. Undergrupperna inkluderade även personer utanför 
kärnfamiljen. För att få fram artiklar rörande sjuksköterskans inställning till donation 
valdes sökordet attitude. De sökningar som inte gav något resultat eller ledde till ett 
första urval uteslöts ur sökhistoriken. Resultatet av artikelsökningen redovisas i bilaga I. 
Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska, innehålla 
abstrakt, inte vara utgivna tidigare än år 2002 och stämma överrens med 
litteraturstudiens syfte. I Cinahl användes begränsningarna ”research article” 
och ”published date from 2002-2009”. I PubMed användes ”abstract 
avalible”, ”English” och ”last 5 years” som inklusionskriterier. I båda databaserna 
exkluderades review-artiklar antingen manuellt eller direkt i sökningen som ”NOT 
review”. En grov sortering gjordes genom att artiklarnas titlar och flertalet abstrakt 
lästes. Endast artiklar som berörde avlidna donatorer gick till urval två. De artiklar som 
passade till studiens syfte skrevs ut eller beställdes via Halmstads högskolebibliotek. 
Sjutton artiklar valdes ut, varav alla utom sex stycken fanns tillgängliga i fulltext. 
Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av Carlsson & Eimans (2003) 
granskningsmall, där bland annat etiskt ställningstagande bedömdes. De artiklar som 
studerades i andra urvalet lästes igenom ett flertal gånger och 14 artiklar som passade 
litteraturstudiens syfte valdes.  
 
 
Databearbetning 
Varje artikel från urval två lästes noggrant igenom och meningar och fraser med 
relevans till litteraturstudiens syfte ströks under och översattes till svenska. I flertalet 
artiklar förekom frekvent följande begrepp: sjuksköterskans behov av kunskap och 
erfarenhet, bemötande av närstående samt information. Utifrån begreppen markerades 
de understrukna meningarna och fraserna med olika färger för att sedan kunna 
grupperas till kategorier. De markerade meningarna och fraserna jämfördes med 
varandra för att sammanställa likheter och olikheter och det som inte var relevant till 
syftet sorterades bort. Samtliga 14 artiklar sammanfattades med syfte, metod, urval och 
slutsats till en artikelöversikt som redovisas i bilaga II. Utifrån kategorierna valdes 
följande underrubriker till resultatet: betydelsen av kunskap och erfarenhet, bemötandets 
betydelse samt betydelsen av information. 
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Resultat 
Betydelsen av kunskap och erfarenhet 
Eftersom sjuksköterskan många gånger är den första personen som närstående vänder 
sig till angående önskemål gällande donation (Collins, 2005; Kent, 2004), är de flesta 
sjuksköterskor medvetna om att de när som helst kan ställas inför detta ämne. Därför är 
det viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar närståendes tankar och diskussioner. 
Sjuksköterskan har fått en allt mer aktiv roll i processen kring organdonation vilket 
upplevs både positivt och negativt (Kent, 2004). Flera sjuksköterskor anser att de har en 
skyldighet i att diskutera organdonation gentemot potentiella donatorer (Meyer & Bjørk, 
2007) och menar att den avlidnes möjlighet att donera kan gå förlorad om inte frågan 
ställs. De anser även att bevarandet av organ är en viktig och meningsfull uppgift 
eftersom det leder till fortsatt liv. Att skapa en god miljö samt att ta hand om den 
potentiella donatorn och dess närstående är några av sjuksköterskans ansvarsområden i 
donationsprocessen. För att på ett så bra sätt som möjligt kunna skapa en relation med 
närstående till potentiella donatorer och kunna initiera en diskussion kring organ-
donation är det viktigt med professionell personal (Collins, 2005). 
 
En sjuksköterskas beteende styrs av flera faktorer (Meyer & Bjørk, 2007; Kent, 2004) 
varav en är kunskap, eller brist på kunskap. Enligt Collins (2005) känner sig endast en 
tredjedel av sjuksköterskorna tillräckligt förberedda för sin roll. Sjuksköterskans 
kunskap är en avgörande faktor i mötet med närstående och för att underhålla 
förtroendet i kommunikationsprocessen (Moraes & Massarollo, 2008; Meyer & Bjørk, 
2007; Kent, 2004). Många upplever att ökad kunskap om donationsförfarandet skulle 
stärka deras självförtroende (Meyer & Bjørk, 2007; Kent, 2004). Likaså självkännedom 
ses av de flesta sjuksköterskor som en viktig del i deras känsla av trygghet då de möter 
närstående. Många sjuksköterskor upplever sin arbetssituation som stressande (Meyer & 
Bjørk, 2007; Dodd-McCue, Tartaglia, Veazey & Streetman, 2005; Regehr, Kjerulf, 
Popova & Baker, 2004). Det kan bland annat bero på oklarhet kring deras ansvar, 
bristande kommunikation gentemot kollegor samt att deras förväntningar inte stämmer 
överens med verkligheten. Då det finns en konkurrens i rollfördelningen mellan 
kollegor kan även det leda till stress. Likaså upplevelsen av att tiden inte räcker till för 
alla arbetsuppgifter samt otillräcklighet av resurser och material ökar sjuksköterskans 
redan stora belastning. Eftersom flera sjuksköterskor upplever donationsprocessen som 
stressande (Meyer & Bjørk, 2007; Regehr et al., 2004) är det inte ovanligt att de tar med 
sig upplevelsen hem. Många betonar därför vikten av reflektion kring upplevelsen då de 
menar att det stödet sjuksköterskor ger varandra genom reflektion är värdefullt. Att 
reflektera över sina egna, liksom andras, erfarenheter och upplevelser kan vara 
avgörande för kommande situationer (Meyer & Bjørk, 2007). 
 
Genom diskussioner på avdelningen samt egenstudier får många sjuksköterskor en ökad 
personlig kunskap i ämnet organdonation (Meyer & Bjørk, 2007). De anser dock att den 
utbildning de får inte är tillräckligt strukturerad och menar att det är en utmaning att 
hålla uppe kunskapen i ämnet. Bättre utbildning om organdonation i sjuksköterske-
utbildningen efterfrågas (Meyer & Bjørk, 2007; Collins, 2005) samt regelbundna 
utbildningstillfällen på arbetsplatsen. Majoriteten anser att en studiedag om organ-
donation skulle vara av värde (Collins, 2005) och ämnen de vill ska ingå är bland annat 
vilka organ som kan doneras, begreppet hjärndöd samt bemötande av närstående. Flera 
sjuksköterskor uttrycker ett behov av kunskap för att kunna hantera de olika reaktioner 
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närstående visar under processens gång (Moraes & Massarollo, 2008; Meyer & Bjørk, 
2007; Kent, 2004). De känner även en osäkerhet inför sina egna reaktioner (Kent, 2004) 
och några väljer att stänga ute sina känslor som ett eget försvar. Rädslan för oväntade 
reaktioner, både från dem själva och närstående, leder till försiktighet och eventuellt att 
frågan om organdonation inte tas upp alls. En annan anledning till att frågan inte tas upp 
är att sjusköterskan inte har tillräckligt med erfarenhet för att initiera kontakt med 
närstående (van Loo, Rabbetts & Scott, 2008). Flera sjuksköterskor uttrycker en oro för 
att öka ångesten hos närstående (Kent, 2004). De menar att sjuksköterskans uppgift är 
att minska lidandet, inte öka det. Å andra sidan har hon ett ansvar i att uppfylla 
patientens önskemål. För att kunna hantera sin rädsla krävs att sjuksköterskan är väl 
förberedd samt får stöd. Studier visar (van Loo et al., 2008) att de sjuksköterskor med 
störst erfarenhet av organdonationsfrågan är de som oftast tar upp diskussionen med 
närstående. De sjuksköterskor som har en positiv inställning till organdonation har en 
gynnsam effekt på närstående och besitter större sannolikhet att få samtycke till 
donation (Collins, 2005). Genom att alla i arbetslaget stöttar varandra och tillsammans 
arbetar för att göra donationsupplevelsen god för de inblandade stärks känslan av 
tillfredsställelse. Meyer & Bjørk (2007) menar att det upplevs stödjande då en 
ömsesidig förståelse finns mellan läkare och sjuksköterska. Ett gott lagarbete skapar 
förtroende för processen och om det behandlande teamet inte samarbetar kan de gå 
miste om organ för transplantation. Oerfarna läkare väljer dock ofta att informera 
närstående om den avlidne på egen hand, medans erfarna läkare föredrar att göra det 
tillsammans med en sjuksköterska.  
 
Flera sjuksköterskor beskriver känslan av tillfredsställelse då de upplever att deras 
insatser har hjälpt närstående att börja acceptera situationen (Kent, 2004). Likaså 
känslan av att närstående kommer till ett beslut som för tillfället känns rätt för dem 
upplevs som positivt. Då donationen är slutförd känner ett flertal sjuksköterskor en stor 
vördnad inför patientens kropp (Regehr et al., 2004) och en del känner ett behov av att 
tacka donatorn. Många anser även processen som lättare om de får information om vart 
organen tagit vägen samt om transplantationerna gått bra. Förslag på uppföljning är 
bland annat brev eller elektronisk uppdatering om hela donationsprocessen, från 
försöken att rädda liv till dödsförklarandet, organdonationen och slutligen 
transplantationen.  
 
 
Bemötandets betydelse 
Eftersom många familjer upplever de flesta dödsfall som en chock är risken för miss-
förstånd stor (Moraes & Massarollo., 2008; Kesselring, Kainz & Kiss, 2007; Meyer & 
Bjørk, 2007; Haddow, 2004). Anledningar till detta är bland annat svårigheten att ta in 
information samt den stressande situationen. Det är viktigt att närstående inte känner 
press att få fram ett snabbt svar gällande donationsfrågan utan får tid och stöd för att ta 
in den nya situationen (Collins, 2005; Jacoby, Breitkopf & Pease, 2005; Haddow, 2004). 
I de fall närstående känner press för att fatta ett snabbt beslut (Collins, 2005) kan 
följden bli ett dåligt samvete för resten av livet. En del känner lättnad av att inte tillåta 
donation (Sque, Long, Payne & Allardyce, 2007) medans andra känner skuld och 
själviskhet då de inte tillåter det. Många är rädda för att ge upp för tidigt (Moraes & 
Massarollo, 2008; Jacoby et al., 2005) och några funderar över om de fattat rätt beslut 
(Kesselring et al., 2007). I denna extraordinära situation (Meyer & Bjørk, 2007; Jacoby 
et al., 2005) krävs tid och ansträngning av sjuksköterskan för att ta hand om närstående 
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på ett optimalt sätt. Hur närstående upplever bemötandet av vårdpersonalen blir många 
gånger en avgörande faktor för det kommande beslutet i frågan om organdonation 
(Haddow, 2004; Kent, 2004).  
 
Flera närstående upplever att sjuksköterskan är så upptagen med den fysiska specialist-
vården av patienten (Moraes & Massarollo, 2008; Haddow, 2004) att de inte hinner med 
omvårdnaden av närstående. Om sjuksköterskan agerar på ett obekvämt och osäkert sätt 
angående organdonation känner sig närstående inte omhändertagna (Meyer & Bjørk, 
2007). Närvaron av en sjuksköterska som är vårdande och kompetent upplevs som 
betydelsefullt (Meyer & Bjørk, 2007; Jacoby et al., 2005) och medmänsklig omvårdnad 
samt att bli behandlad med värdighet och respekt ses som grundläggande behov. Det 
måste finnas tid för sjuksköterskan att i lugn och ro kunna sätta sig ner och bara vara de 
närstående nära. Att sjuksköterskan finns tillgänglig och tar sig tid att lyssna på 
närståendes funderingar anses vara betydelsefullt. Eftersom närstående kan reagera på 
åtskilliga sätt krävs det att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna hantera 
dessa omständigheter på ett professionellt sätt (Meyer & Bjørk, 2007; Kent, 2004). 
Genom att sjuksköterskan är kompetent och medveten om vad hon pratar om kan samtal 
föras på ett uppriktigt sätt (Meyer & Bjørk, 2007). Att trösta och stödja närstående och 
att samtidigt ge den typ och mängd av information som kan leda till förståelse för 
situationen är en krävande uppgift. Många närstående känner även ett behov av att träffa 
någon som varit med om samma situation för att kunna utbyta tankar och erfarenheter 
(Jacoby et al., 2005). 
 
Att sjuksköterskans behandling av den potentiella donatorn sker på ett respektfullt sätt 
är av betydelse för att närstående ska känna välbefinnande (Meyer & Bjørk, 2007; 
Jacoby et al., 2005; Haddow, 2004). De flesta närstående anser det betydelsefullt att 
vårdpersonalen vårdar och talar med patienten på samma sätt som när han levde (Frid, 
Haljamäe, Öhlén & Bergbom, 2007; Jacoby et al., 2005), men att tala med den avlidne 
kan även upplevas som förvirrande eftersom det kan ge ett dubbelt intryck (Kesselring 
et al., 2007). Å ena sidan är patienten hjärndöd, å andra sidan talar personalen till 
honom som om han var vid liv. Gemensamt hos alla närstående är dock vikten av 
respektfull och värdig omvårdnad (Kesselring et al., 2007; Meyer & Bjørk, 2007; Sque 
et al., 2007; Jacoby et al., 2005; Kent, 2004; Regehr et al., 2004). Det är även viktigt att 
sjuksköterskan ger närstående tillräckligt med tid att spendera tillsammans med den 
avlidne för att ta farväl (Jacoby et al., 2005). En del närstående tar farväl före 
donationen (Kesselring et al., 2007) och några kommer tillbaka för ett sista farväl efter. 
Samtliga som tar farväl efter donationsingreppet ägt rum finner upplevelsen som 
stärkande. Att se att patienten inte längre andas hjälper dem att lättare kunna gå vidare i 
sorgebearbetningen. Även sjuksköterskor med erfarenhet av att de sörjande får tillfälle 
att se den avlidne efter donationsingreppet anser det värdefullt (Meyer & Bjørk, 2007). 
De menar att det blir ett bra avslut både för närstående och dem själva. Vilka minnen 
närstående får av donationsprocessen beror på de yrkesverksammas bemötande samt 
deras eget sätt att fatta beslut (Kesselring et al., 2007). När det ges tid till diskussion och 
då det vid behov erbjuds psykologiskt stöd, uppfattas processen som smidig. Närstående 
uttrycker i efterhand glädje i att fått tid att diskutera och tänka igenom organdonationen.  
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Betydelsen av information 
Då sjuksköterskan informerar närstående kring organdonation är det viktigt med tydlig 
information (Jacoby et al., 2005), samt att den förmedlas med empati, omsorg och med 
hänsyn till närståendes känslor. Närstående vill veta sanningen, men det finns flera sätt 
att förmedla den på. Det är inte vad som sägs, utan hur det sägs som är betydelsefullt. 
Att ge information i ett tidigt skede (Moraes & Massarollo, 2008; Jacoby et al., 2005) 
förhindrar att närstående bildar sig en egen uppfattning och inte förstår allvaret i 
situationen. Många sjuksköterskor betonar vikten av att närstående känner personen 
som ger information och kommer med förfrågan om organdonation (Meyer & Bjørk, 
2007). Collins (2005) menar att den personal som har bäst etablering med närstående 
ska ställa frågan. Likaså kontinuitet bland vårdpersonalen är en önskan hos närstående 
(Jacoby et al., 2005). Bättre lagarbete i samband med information och orientering av 
närstående (Meyer & Bjørk, 2007; Kent, 2004) kan göra det lättare att föra samtalet 
framåt på ett öppet sätt och att vidta åtgärder.  
 
Det är värdefullt att följa upp och kontrollera förståelsen av den givna informationen 
(Jacoby et al., 2005). Närstående som ej samtyckt till donation anser att informationen 
förmedlats på ett förhastat sätt och de upplever att de inte var tillräckligt förberedda 
inför frågan om organdonation. De upplever även att deras beslut skulle fattas för fort 
och efterfrågar ett bättre förhållningssätt gällande förfrågan. Om den avlidnes önskan är 
känd finner närstående beslutsfattandet lättare och mindre stressande (Dodd-McCue, 
Cowherd, Iveson & Myer, 2006). Ett behov av avskildhet under diskussionen om 
donation uttrycks och det är viktigt att närstående får träffa patienten innan frågan om 
donation tas upp (Kesselring et al., 2007). Att närstående har stöd av en vän eller 
släkting som fungerar som en mellanhand och tydliggör informationen från personalen 
upplevs värdefullt (Jacoby et al., 2005). 
 
Att förstå den nya situationen är svårt för närstående (Kesselring et al., 2007; Sque et al., 
2007; Jacoby et al., 2005; Siminoff, Mercer & Arnold, 2003). Det är därför viktigt att 
informationen ges i portioner (Jacoby et al., 2005; Haddow, 2004) och att den är lätt att 
förstå. Begreppet hjärndöd är ett tillstånd som är svårt att greppa och det är en process 
som närstående behöver tid för att kunna ta in. Om närstående inte förstår det exakta 
kliniska statuset hos patienten kan nytt hopp uppstå då tester och behandlingar ses 
fortsätta (Moraes & Massarollo, 2008; Frid et al., 2007; Meyer & Bjørk, 2007; Jacoby 
et al., 2005; Siminoff et al., 2003). Det är därför viktigt med en tydlig förklaring av 
begreppet hjärndöd. En vanlig missuppfattning är att hjärndöd och död inte är samma 
sak (Moraes & Massarollo, 2008; Frid et al., 2007; Siminoff et al., 2003). Trots att 
närstående blivit informerade om att patientens hjärna är död, uttalar sig många på ett 
sätt som tyder på att det fortfarande tror att patienten lever. Då några menar att de inte 
blivit tillräckligt informerade om att patienten var hjärndöd innan frågan om donation 
ställs (Jacoby et al., 2005) är det viktigt att hjärndödskriterierna är fastställda innan 
frågan om donation tas upp (Moraes & Massarollo, 2008). Om närstående är närvarande 
då undersökningarna utifrån hjärndödskriterierna utförs (Collins, 2005) är det 
betydelsefullt med stöd från en erfaren sjuksköterska. Flera sjuksköterskor upplever att 
goda förberedelser och god kommunikation med närstående under provtagningarna gör 
närstående bättre rustade. Det ger en ökad förståelse av begreppet hjärndöd och kan 
bidra till insikt i att patienten är död. I och med att närstående förstår att patienten är död 
ökar chanserna för ett positivt donationsbeslut (Jacoby et al., 2005). 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte ändrades under arbetets gång, från att belysa hur sjuksköterskan 
kan stödja närstående i beslutet kring organdonation, till att belysa sjuksköterskans 
betydelse för närstående i samband med organdonation. Anledningen till att syftet 
ändrades var för att det senare syftet stämde bättre överrens med innehållet i artiklarna. 
De systematiska sökningarna innehöll sökorden sjuksköterska, inställning, närstående, 
stöd och organdonation. Sökorden valdes utifrån syftet. Anledningen till att inte fler 
sökord användes var för att inte precisera sökningarna ytterligare, vilket skulle kunna 
leda till att användbara artiklar missades. Eftersom sökordet nurs* trunkerades tillkom 
även sökordet omvårdnad, något som ses positivt eftersom sjuksköterskan är 
omvårdnadsansvarig. Artiklar som gemensamt berörde organdonation, närstående och 
sjuksköterskor var förhållandevis få, vilket kunde bero på att sökningarna var 
begränsade till organdonation. Artiklarna behandlade antingen sjuksköterskors eller 
närståendes perspektiv. De artiklar som bara rörde sjuksköterskans roll belyste främst 
specialistsjuksköterskor som akut- och operationssjuksköterskor. Detta kan vara en 
svaghet i arbetet. Å andra sidan kan allmänsjuksköterskan dra lärdom av specialisternas 
kunskap och erfarenheter. Artiklar som riktade sig till närståendes upplevelser av 
organdonationsprocessen användes för att på så vis kunna påvisa vad sjuksköterskan bör 
tänka på. Några artiklar återkom under flera sökningar i både Cinahl och PubMed, 
antalet redovisas inom parentes med en asterisk i tabell 1. Detta sågs positivt eftersom 
sökningarna rörde sig inom samma område. Då Cinahl och PubMed var de största 
databaserna inom omvårdnadsforskning gjordes alla sökningar där. Samtliga artiklar var 
på engelska och ansågs motsvara litteraturstudiens syfte. Eftersom endast sökningar 
efter artiklar på engelska gjordes kan viktig forskning på andra språk ha missats. Fem av 
studierna genomfördes i Storbritannien, fyra i USA, en i Kanada, en i Schweiz, en i 
Norge, en i Sverige och en i Brasilien. Eftersom bekantskap om den brasilianska 
sjukvården saknades, fanns viss osäkerhet kring om artikeln skulle inkluderas eller ej, 
men efter att bakgrunden lästs i artikeln sågs likheter med organdonationssystemet i 
Sverige, därför användes även den. En styrka var att endast en av resultatartiklarna var 
publicerad tidigare än fem år tillbaka. Anledningen till att sökningarna begränsades till 
år 2002 och framåt var för att få så aktuell data som möjligt i resultatet. Av 14 artiklar 
var alla utom två kvalitativa, något som också sågs som en styrka eftersom upplevelsen 
av organdonation var högst subjektiv för alla inblandade. Metoden att identifiera och 
markera fraser och meningar i studierna ansågs som ett bra tillvägagångssätt eftersom 
risken för att missa värdefullt innehåll minskade. 
 
 
Resultatdiskussion 
Samtliga artiklar i litteraturstudien har granskats med hjälp av Carlsson & Eimans (2003) 
granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Vetenskapligheten i artiklarna 
har graderats i grad I till III där grad I visar på högsta vetenskapliga kvalitet. Av de 14 
resultatartiklarna är samtliga grad I. Några artiklar tar inte upp någon diskussion kring 
etiska ställningstaganden, däremot har samliga informanter samtyckt till deltagande, 
därför inkluderas även dessa. Bortfallet i de flesta artiklarna är lågt, något som kan bero 
på att majoriteten av dem består av intervjuer. Däremot är det få antal deltagare i 
studierna, endast två artiklar har över 100 deltagare. Studierna om närstående är över 
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lag jämt fördelade mellan könen, medan artiklarna om sjuksköterskor främst innefattade 
kvinnor. Att detta skulle påverka resultatet upplevs inte relevant. Artiklarna som 
används är publicerade de senaste sex åren, vilket ger aktuell data till resultatet. En 
styrka i studien är att resultatet i huvudsak speglar den västerländska kulturen. 
Svagheten ligger i att endast ett fåtal av artiklarna kommer från Norden. 
 
Då sjuksköterskan när som helst kan hamna i en situation där organdonation blir aktuellt 
är det viktigt att hon är väl förberedd och har tillräckligt med kunskap (Collins, 2005; 
Kent, 2004). Sjuksköterskeutbildningen har ingen riktad donationsundervisning och 
många sjuksköterskor saknar tillräckligt med förkunskaper i ämnet organdonation. Det 
visar sig i resultatet som påvisar att flertalet sjuksköterskor anser sig ha för lite kunskap 
inom ämnet (Moraes & Massarollo, 2008; Meyer & Bjørk, 2007; Collins, 2005; Kent, 
2004). De upplever sig inte tillräckligt förberedda för sin roll och efterfrågar mer 
utbildning under sjuksköterskeutbildningen samt fortlöpande på arbetsplatsen. Därför är 
det kanske angeläget att lyfta organdonationsfrågan mer under sjuksköterske-
utbildningen. Dels för att ökad kunskap gör att frågan tas upp oftare, men även för att 
studenten redan under utbildningen ska börja fundera kring organdonation. Då 
sjuksköterskan har ett ansvar i att vårda även närstående i en så god miljö som möjligt 
är det betydelsefullt att hon upplever sig ha goda kunskaper i bemötande (Meyer & 
Bjørk, 2007; Kent, 2004). Närstående kan i den chockartade situationen reagera på en 
rad olika sätt (Cullberg, 2006). För att kunna bemöta närstående på ett optimalt sätt i 
dessa situationer är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om de olika reaktionerna. 
Kent (2004) uppger även att många sjuksköterskor känner en rädsla över att öka 
lidandet hos närstående genom att ta upp frågan om donation. För att de ska känna sig 
säkrare är det viktigt att de får stöd samt känner sig väl förberedda. På så sätt undviks 
att frågan missas och i stället ser sjuksköterskan sitt ansvar i att uppfylla patientens 
önskemål. God kunskap om donationsförfarandet gör sjuksköterskan bättre rustad för att 
skapa en relation med närstående (Meyer & Bjørk, 2007) vilket leder till att frågan om 
organdonation vågar diskuteras. Kunskap skapar medvetenhet och då sjuksköterskor är 
medvetna om att många människor står på väntelista för nya organ bidrar det till att de 
ser identifieringen av potentiella donatorer som en viktig uppgift. Ju fler potentiella 
donatorer som uppmärksammas, desto fler liv kan räddas. Bristande kunskap inom 
ämnet kan leda till att frågan om organdonation inte tas upp (Kent, 2004) vilket i sin tur 
resulterar i att potentiella donatorer försummas. Därför är det viktigt att sjuksköterskor 
förbereds med kunskap inom ämnet organdonation. 
 
Det är oftast sjuksköterskor med störst erfarenhet om donationsförfarandet som tar upp 
frågan med närstående (van Loo et al., 2008). De sjuksköterskor som dessutom har en 
positiv inställning till organdonation har en gynnsam effekt på närstående och bidrar till 
fler samtycken (Collins, 2005). Därför är det bra om sjuksköterskan införskaffar sig 
tillräckligt med kunskap och utbildning i ämnet organdonation för att själv kunna skapa 
sig en uppfattning och inställning. Då sjuksköterskan har god kunskap om ämnet vågar 
hon ta upp diskussion med närstående och på så sätt skapa sig erfarenhet som gör henne 
bättre rustad för framtida möten. I resultatet betonas även vikten av att alla i arbetslaget 
stöttar varandra (Meyer & Bjørk, 2007) och tillsammans arbetar för att skapa en god 
donationsupplevelse för alla inblandade. Sjuksköterskans uppgift är att stödja 
närstående efter det medicinska beskedet från läkaren och det är en fördel om läkaren 
och sjuksköterskan har ett gott samarbete då de informerar närstående (Mathisen, 2005). 
På så sätt står båda på samma kunskapsgrund och båda är medvetna om vilken 
information närstående fått och kan bemöta därefter. Eftersom det är viktigt med 
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ömsesidig förståelse och samarbete är det betydelsefullt att sjuksköterskan deltar då 
närstående informeras av läkare.  
 
Flera sjuksköterskor beskriver känslan av tillfredsställelse då de känner att närstående 
har fattat ett beslut som för tillfället känns rätt (Kent, 2004). De upplever detta som ett 
bevis på att deras insatser har hjälpt närstående att acceptera situationen. Dock 
efterfrågar flera sjuksköterskor mer tid för reflektion av donationsupplevelsen (Meyer & 
Bjørk, 2007) då de menar att det stöd de ger varandra genom reflektion är värdefullt. 
Det förhindrar att de tar med sig upplevelsen hem och bidrar till att kommande 
donationssituationer hanteras på bästa möjliga sätt. För att kunna bearbeta situationen 
och gå vidare, borde reflektion ingå som en självklarhet på arbetsplatsen.  
 
Vetskapen om att närstående befinner sig i chock- eller reaktionsfasen är viktig för att 
anpassa informationen som ska ges (Moraes & Massarollo, 2008; Kesselring et al., 2007; 
Meyer & Bjørk, 2007; Haddow, 2004). Eftersom risken för missförstånd är stor i dessa 
faser bör sjuksköterskan känna till olika metoder för att närma sig närstående. En allt för 
aggressiv framtoning kan få effekten att närstående känner press eller blir inåtvända, 
något som kan resultera i att allt sjuksköterskan säger uppfattas som negativt. Att 
närstående kan komma fram till ett beslut som de kan leva med är av vikt för att de ska 
kunna gå vidare i sorgeprocessen (Collins, 2005). Det är ett svårt beslut att fatta. Inte 
nog med att man precis förlorat någon man älskar, man ska nu avgöra huruvida organ 
ska skäras ut och doneras till okända människor. Situationen ställer höga krav på 
sjuksköterskan och hennes sätt att stödja närstående (Meyer & Bjørk, 2007; Jacoby et 
al., 2005). Det är svårt för vem som helst att närma sig en människa i sorg, även om 
sjuksköterskan har utbildning och kunskap bakom sig blir det inte lättare. Det är en 
känslosam situation där sjuksköterskan måste improvisera och anpassa sig efter just de 
här unika individerna. Många gånger saknas denna kompetens enligt Warren (2002), 
men det handlar snarare om en rädsla för egna reaktioner och att man helst undviker att 
utsätta sig för någon annans sorg. 
 
Organdonation är en avancerad medicinsk- och kirurgisk process där mycket tid och 
resurser läggs på donatorn (Warren, 2002). Därför är det viktigt att inte glömma bort 
närstående till donatorn som annars kan känna sig mindre betydelsefulla och åsidosatta, 
trots att det många gånger är de som avgör om donation är aktuellt eller inte. Ändå 
upplever många närstående att de inte blir omhändertagna på ett bra sätt (Moraes & 
Massarollo, 2008; Haddow, 2004; Warren, 2002). Bemötande, information och 
undervisning är en del av den legitimerade sjuksköterskans kompetens (Socialstyrelsen, 
2005), därför ligger det i sjuksköterskans intresse att ta hand om närstående. Inte bara 
för att få fram ett positivt beslut utan även för att tidigt kunna identifiera behov av 
professionell hjälp. I situationer innan, under och efter att patienten avlider kan även 
närstående behöva sjuksköterskans omvårdnad. Det kan handla om att närstående 
behöver någon de kan ställa frågor till, någon som lyssnar eller bara finns där. Därför 
krävs det att sjuksköterskan kan hantera dessa situationer på ett professionellt sätt 
(Meyer & Bjørk, 2007; Kent, 2004) samtidigt som hon måste kunna möta närståendes 
reaktioner. 
 
Att behandla en avliden patient med respekt och vördnad är en fråga om etik och moral. 
En hjärndöd donator är också avliden och det är viktigt att närstående förstår detta. 
Därför är det kanske ingen bra idé att tala till den avlidne donatorn (Kesselring et al., 
2007), eftersom detta kan ge fel signaler och en känsla av hopp till närstående. Att 
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däremot rent fysiskt behandla donatorn som om han levde (Meyer & Bjørk, 2007; 
Jacoby et al., 2005; Haddow, 2004) kan ge närstående en form av välbefinnande i 
situationen. Vården av en organdonator måste bygga på ett samarbete och ömsesidig 
förståelse mellan närstående, sjuksköterska och läkare (Bakkan et al., 2002). Patientens 
utseende förändras inte efter hjärndödskonstaterandet ägt rum då andningen fortfarande 
är upprätthållen på mekanisk väg och huden känns varm. Det är därför viktigt med 
tydlig, ärlig information som ges fortlöpande. Att närstående känner att personalen har 
gjort allt för att rädda patienten är oerhört betydelsefullt. 
 
Sättet att förmedla information på kan ha betydelse för hur närstående ställer sig till 
frågan om organdonation (Moraes & Massarollo, 2008). För att inte avskräcka 
närstående krävs att informationen förmedlas på ett empatiskt, omsorgsfullt och 
emotionellt sätt. Informationen bör vara saklig och tydlig för att missförstånd ska 
undvikas (Jacoby et al., 2005; Burr, 2001). Eftersom sjuksköterskan har kunskaper om 
krisreaktioner (Cullberg, 2006), kan hon anpassa hur informationen delges. Att kunna 
informera närstående ingår i sjuksköterskans legitimation (Socialstyrelsen, 2005) och 
metoder för detta, både teoretiska och praktiska, ingår i sjuksköterskans grundutbildning 
(Högskolan i Halmstad, 2007). Det är viktigt att förstå att det inte bara är information 
om vad organdonation innebär (Siminoff et al., 2003), utan även patientens tillstånd 
som måste förmedlas. 
 
Att förklara för närstående vad begreppet hjärndöd innebär är ingen lätt uppgift (Moraes 
& Massarollo, 2008; Frid et al., 2007; Meyer & Bjørk, 2007; Jacoby et al., 2005; 
Siminoff et al., 2003). Upplevelsen kan tolkas som surrealistisk och kräver därför tid för 
att närstående ska kunna förstå. Förklaras begreppet på ett slarvigt och förhastat sätt kan 
hjärndöd tolkas som något annat än en död (Moraes & Massarollo, 2008; Frid et al., 
2007; Siminoff et al., 2003). Det kan få närstående att tro att patienten ligger i någon 
form av koma. Därför är det av vikt (Jacoby et al., 2005) att sjuksköterskan försäkrar sig 
om att närstående uppfattar den informationen som delges. Ståhl (2007) förklarar även 
att frågan om organdonation kan upplevas som att den ställs för tidigt om inte 
närstående förstått begreppet hjärndöd.  
 
För att närstående ska kunna lämna den akuta fasen och gå vidare i sorgeprocessen 
(Cullberg, 2006) är det viktigt att sjuksköterskan ger närstående tid till att ta farväl av 
sin älskade. Enligt Kesselring et al. (2007) bör avskedet äga rum efter donationen, 
eftersom donatorn då lättare uppfattas som död. Att ta farväl av en person som ser 
levande ut, som inte har förändrats något sedan innan läkaren dödförklarat honom, kan 
kännas motsägelsefullt och absurt, men är trots allt något som närstående själva avgör. 
Avskedet ska ske i lugn och ro och utan tidspress (Jaboby et al., 2005; Kock-Redfors, 
2002). Sjuksköterskan bör rekommendera närstående att ta farväl och hålla en 
minnesstund efter donationen. För att ge närstående ett fridfullt intryck och en fin 
avslutning är det betydelsefullt att patienten är fint iordninggjord och frånkopplad från 
eventuell tidigare apparatur. 
  
Moraes & Massarollo (2008) betonar vikten av att hjärndödskriterierna är uppfyllda 
innan frågan om donation tas upp. I Sverige är det ett krav (Ståhl, 2007) för att frågan 
om donation ska vara aktuellt. Det betyder inte att frågan inte kan tas upp tidigare 
eftersom det kan vara så att närstående initierar en diskussion kring ämnet. 
Sjuksköterskan har en betydelsefull roll för närstående i samband med organdonation, 
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därför ska hon vara beredd på att frågan om donation kan dyka upp när som helst, det är 
inte bara patienter som ligger på intensivvårdsavdelningar som är potentiella donatorer.  
 
 
Konklusion 
Hur sjuksköterskans bemöter, ger information samt hennes egen kunskap och erfarenhet 
är av betydelse för närstående i samband organdonation. Många sjuksköterskor anser 
sig inte vara tillräckligt förberedda för sin roll och efterfrågar mer utbildning inom 
ämnet organdonation, dels i sjuksköterskeutbildningen men även fortlöpande på 
arbetsplatsen. Sjuksköterskans bemötande är många gånger avgörande för det 
kommande beslutet och det är viktigt att sjuk-sköterskan vårdar närstående på ett 
medmänskligt sätt. Att sjuksköterskan är närvarande och tar sig tid att lyssna på 
närståendes funderingar är betydelsefullt. Likaså att vården av den potentiella donatorn 
sker på ett respektfullt sätt är av betydelse för närståendes välbefinnande. Närstående 
har, i den chockartade situationen de befinner sig, svårt att ta till sig information och 
risken för missförstånd är stor. Trots tidspress är det viktigt att de inte upplever stress 
för att få fram ett snabbt beslut. De ska leva med sitt beslut resten av livet och det är 
viktigt att sjuksköterskan arbetar för att vägleda närstående till ett tryggt beslut. 
Information ska ges i ett tidigt skede, dock ej före närstående har träffat patienten eller 
innan hjärndödskriterierna har utförts. För att närstående ska kunna fatta ett tryggt 
beslut, som de känner sig nöjda med, är det av betydelse hur informationen ges. 
Informationen ska ges på ett begripligt och uppriktigt sätt. Att närstående kan ta till sig 
informationen och förstå den är en avgörande faktor. Då begreppet hjärndöd är ett 
tillstånd som är svårt att förstå och ofta skapar missförstånd är det viktigt med en tydlig 
förklaring. Ju tidigare närstående har förstått att patienten är död, desto större är 
chanserna för ett positivt donationsbeslut. 
 
 
Implikation 
Sjuksköterskor som ingår i organdonationsprocessen är oftast vidareutbildade eller 
specialiserade men det betyder inte att allmänsjuksköterskan inte kan vara inblandad. 
Potentiella donatorer kan även bli aktuella på andra vårdavdelningar än intensivvården. 
Det hade därför varit intressant med ytterligare forskning kring allmänsjuksköterskans 
upplevelser och erfarenheter om organdonation. Även mer forskning kring de 
närstående som valt att inte donera hade varit önskvärt. På så vis kanske andra 
betydelsefulla faktorer som är avgörande för deras beslut skulle kunna belysas. För att 
öka kunskapen och medvetenheten hos sjuksköterskor och personal som arbetar i hälso- 
och sjukvården bör kontinuerliga diskussioner om donation genomföras. Det hade varit 
intressant med ytterligare forskning kring sjuksköterskors upplevelser av begreppet 
hjärndöd. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta närstående till en potentiell donator 
och kunna informera dem på ett adekvat sätt, är det av betydelse att redan i 
grundutbildningen få kunskap och förståelse för vad begreppet hjärndöd innebär. 
Sjuksköterskans betydelse för närstående gäller inte enbart vid organdonation, utan kan 
appliceras på vilken krissituation som helst.
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personliga känslor för donation kan vara 
en orsak. Ökad medvetenhet av död, 
döende och donationsförfarandet bör bidra 
till att öka sjuksköterskors självförtroende 
för att diskutera behov och önskemål. 

Grad I 

2007 
Schweiz 

Kesselring, 
A., Kainz, 
M., & Kiss, 
A. 

Traumatic memories of 
relatives regarding brain 
death, request for organ 
donation and interactions 
with professionals in the 
ICU 

Att undersöka närståendes 
upplevelse vid frågan om 
organdonation. 

Kvalitativ 
n = 40  

Att sjukvårdspersonal som möter när-
stående till hjärndöda patienter ska vara 
närvarande, lyssna och ge tid för dialog. 
Att ställa frågan om organdonation måste 
ske med lyhördhet och medkänsla för att 
inte försätta närstående i en ännu svårare 
situation, trots att det finns en tidspress. 

Grad I 

2007 
Norge 

Meyer, K., 
& Bjørk, I. 
T. 

Change of focus: from 
intensive care towards organ 
donation 

Att undersöka den sjukhus-
baserade utbildningen i 
organdonation på 28 
donatorsjukhus i Norge och 
belysa intensivvårds-
sjuksköterskornas behov av 
kunskap och stöd för att 
flytta fokus från intensivvård 
till donationsprocessen. 

Kvalitativ 
n = 20 

Intensivvårdspersonalens kunskap och 
kompetens var avgörande för att få 
närståendes förtroende och centralt i 
kommunikationsprocessen. Donations-
sjukhus bör genomföra systematisk 
utbildning och reflektion, där både sjuk-
sköterskor och läkare bidrar till denna 
process. Väl förberedda riktlinjer för 
organdonation kan definiera profession-
ernas ansvarsområden. 

Grad I 

 
 
 



 

 
 
 Bilaga II:4 
Publikationsår 
Land Författare Titel Syfte Metod 

Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Brasilien 

Moraes, E. 
L. & 
Massarollo, 
M. C. K. B. 

Family refusal to donate 
organs and tissue for 
transplantation 

Att förstå hur familjer till 
möjliga donatorer uppfattar 
processen med att neka till 
donation. 

Kvalitativ 
n = 8 

En chockerande situation, misstro till 
donation, förnekande av hjärndöd, sorg 
och familjekonflikter på grund av 
beslutsfattandet är vanliga orsaker till att 
familjer nekar till donation. Kunskap om 
detta ger ett stöd för vårdpersonalen som 
arbetar med donationsprocessen. 

Grad I 

2004 
Kanada 

Regehr, C., 
Kjerulf, M., 
Popova, S. 
R. & Baker, 
A. J. 

Trauma and tribulation: the 
experiences and attitudes of 
operating room nurses 
working with organ donors 

Att undersöka operations-
sjuksköterskors attityder till 
organdonation samt deras 
erfarenhet av att delta i 
donationsingreppet, för att 
belysa faktorer som bidrar 
till deras attityder. 

Kvalitativ 
n = 14 

Upplevelsen av att delta i donations-
ingreppet resulterade i personliga känslor 
av obehag och negativa attityder till frågan 
om organdonation, som kan överföras till 
andra och underminera hela donations-
processen. 

Grad I 

2003 
USA 

Siminoff, L. 
A., Mercer, 
A. B., & 
Arnold, R.  

Families’ understanding of 
brain death 

Att undersöka faktorer som 
har samband med 
närståendes förståelse av 
begreppet hjärndöd samt hur 
dessa faktorer påverkar 
närståendes beslut om 
organdonation. 

Kvantitativ 
n = 403 

Trots information och diskussion med 
läkaren finner närstående begreppet 
hjärndöd svårdefinierat. Inget samband 
sågs mellan förståelsen av begreppet 
hjärndöd och viljan att donera. Snarare än 
att utbilda närstående om begreppet 
hjärndöd i sig, kan det vara bra att 
fokusera på konsekvenserna av diagnosen.  

Grad I 

2007 
Storbritannien 

Sque, M., 
Long, L., 
Payne, S. & 
Allardyce, 
D. 

Why relatives do not donate 
organs for transplants:  
’sacrifice’ or ’gift of life’ 

Att undersöka anledningar 
till att närstående nekar till 
organdonation. 

Kvalitativ 
n = 26 

Närståendes vilja att skydda den avlidnes 
kropp kan skapa motsättningar mellan 
begrepp som att ”ge liv” eller att ”offra 
kroppen”. Detta kan vara en orsak till att 
närstående nekar till donation, även om 
den avlidne ställt sig positiv till det. 

Grad I 

 
 



 

 Bilaga II:5 
Publikationsår 
Land Författare Titel Syfte Metod 

Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Storbritannien 

van Loo, M., 
Rabbetts, C. 
& Scott, T. 

Emergency nurse initiation 
of discussion about tissue 
donation with suddenly 
bereaved relatives 

Att kartlägga förekomsten 
av sjuksköterskans inledande 
och icke-inledande 
diskussion med plötsligt 
sörjande närstående 
angående vävnadsdonation. 

Kvalitativ 
n = 46 

Studien visar att det finns en mängd 
outnyttjade möjligheter för att erhålla 
vävnader. Sjuksköterskor måste 
uppmuntras att erbjuda alternativ för 
donatorn och deras familj. 

Grad I 
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