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Sammanfattning:      Tillgången på organ är för liten i förhållande till efterfrågan. 
Många patienter hinner avlida i väntan på ett nytt organ. För att 
ingrepp ska få göras måste närstående underrättas. Den avlidne 
anses positiv till organdonation om han eller hon inte gjort sin 
vilja känd, närstående kan dock motsätta sig detta. Ungefär en 
tredjedel av de närstående nekar till donation om den avlidnes 
vilja inte är känd. För att kunna öka antalet donationer är det 
viktigt att få förståelse för vad som påverkar närstående i deras 
beslutsfattande om organdonation. Syftet med litteraturstudien 
var att belysa faktorer som påverkar beslutsfattandet om organ-
donation hos närstående till avliden patient. Arbetet är utformat 
som en litteraturstudie, där resultatets 13 artiklar hämtades från 
databaserna Cinahl och PubMed. Resultatet visar att faktorer som 
påverkade beslutsfattandet om organdonation hos närstående till 
avliden patient var den avlidnes vilja, personalens bemötande 
samt närståendes inställning, kunskap, existentiella och socio-
kulturella faktorer. Att veta den avlidnes vilja var den faktor som 
visade sig ha mest betydelse för närståendes beslutsfattande. I 
Sverige behövs mer forskning om faktorer som påverkar när-
ståendes beslut om organdonation. Det behövs fler sjuksköterskor 
med kunskap om organdonation som kan ta hand om närstående 
som står inför ett donationsbeslut.  
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Abstract:                    The supply of organs is less than the demand. Many patients die 
while they are waiting for an organ. For a surgical operation to be 
done, families must be informed. The patient is considered posi-
tive to organ procurement if he or she hasn’t declared his or her 
will, however next-of-kins can oppose this. About one third of 
the next-of-kins deny donation if the patient’s will isn’t declared. 
It’s important to understand what influence next-of-kins in their 
decision making about organ procurement, to increase the 
numbers of donations. The aim of this literature study was to 
describe factors that influence the decision making about organ 
procurement of next-of-kins to a passed away patient. This work 
is designed as a literature study, where 13 articles were collected 
from the databases Cinahl and PubMed. The results shows that 
factors which influenced the decision making of families to a 
passed away patient were the patient’s will, the staffs’ receiving
of family members, families’ attitudes, knowledge and existential
and sociocultural factors. To know the patient’s will about organ 
procurement was the factor that appeared to be the most 
significant for families’ decision making. In Sweden more 
research is needed about factors that influence families’ decision 
making about organ procurement. There is a need of more nurses 
with knowledge about organ procurement who can take care of 
families during their decision making.
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Inledning

Sammanlagt genomfördes 681 organtransplantationer under 2008 i Sverige (Social-
styrelsen, 2009). Den första januari 2009 fanns fortfarande 562 personer på väntelistan 
för ett eller flera organ, vilket visar att tillgången på organ är för liten i förhållande till 
efterfrågan. I USA har en ökning setts av behovet av organ med 200 % under de senaste 
tio åren (Livet som gåva, 09-04-21b). Behovet av organ ser ut att öka också i Sverige. 
En av orsakerna till att det ökar är att allt fler människor lider av sjukdomar som dia-
betes och högt blodtryck vilket kan leda till skador på njurarna.

Många patienter hinner avlida i väntan på ett nytt organ (Socialdepartementet, 2003). I 
Sverige har det sedan slutet av 1980-talet skett en minskning med 30 % av antalet av-
lidna donatorer. Jämfört med dialysbehandling skulle en njurtransplantation, som är en 
av de mest kostnadseffektiva behandlingar som finns, spara mellan två och tre miljoner 
kronor. Även transplantation av många andra organ skulle innebära minskade kostnader 
i jämförelse med annan dyrbar vård som hade behövts sättas in.

Närstående till avlidna (Sque, Payne & Macleod Clark, 2006) som är aktuella donatorer 
har en avgörande roll för att upprätthålla en adekvat organtillgång. Är viljan om organ-
donation hos den avlidne inte känd (SOSFS 1997:4) ses hon eller han som positiv, så-
vida närstående inte motsätter sig detta. I de fall då viljan inte är känd nekar ungefär en 
tredjedel av de närstående (Socialstyrelsen 2008b). För att kunna öka antalet donationer 
av organ är det av betydelse att få förståelse för vad som påverkar närstående i deras 
beslutsfattande om organdonation.

Bakgrund

Organdonation

Begreppet organdonation innebär att donera organ för transplantation (Nationalen-
cyklopedin, 2009b). De organ som kan doneras är hjärta, lungor, lever, bukspottskörtel, 
njurar och tunntarm (Socialstyrelsen, 2006b). Det vanligaste organet för transplantation 
i Sverige är njurar, cirka 400 njurtransplantationer utförs per år. Donationskort, 
donationsregister eller att prata med närstående är exempel på sätt att förmedla sin vilja 
i organdonationsfrågan (Socialstyrelsen, 2008b). Den första januari 2009 fanns drygt 
1,5 miljoner anmälda i donationsregistret (Socialstyrelsen, 2009). En undersökning 
gjord av organisationen Livsviktigt (Socialdepartementet, 2003) visade att 67 % av 
Sveriges befolkning var positiva till att donera organ efter sin död. Trots detta har över 
hälften av de som var positiva inte meddelat sin inställning på något sätt. Det finns 
ingen åldersgräns för att donera organ utan det är organets kapacitet som är avgörande
(Socialstyrelsen, 2008a). För att donera organ som avliden krävs att patienten är 
hjärndöd (Socialstyrelsen, 2008b), vilket av Nationalencyklopedin (2009a) definieras 
som ”total och oåterkallelig undergång av storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen”. 



2

Den vanligaste orsaken till hjärndöd är en blödning i hjärnan (Socialstyrelsen 2008b). 
Utöver hjärndöd krävs att patienten är under pågående respiratorbehandling på en 
intensivvårdsavdelning, detta för att syresätta hjärtat och andra organ. En läkare 
fastställer dödsfallet genom noggranna undersökningar. Ibland görs kontraströntgen av 
hjärnans kärl för att utesluta blodtillförsel till hjärnan. Ungefär 300 av 95 000 avlidna 
personer kan bli aktuella för donation. Medicinska insatser får, enligt § 3 i 
Socialstyrelsens föreskrifter om fortsatta medicinska insatser efter en människas död 
samt om donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska (SOSFS 1997:4), 
pågå i högst 24 timmar efter konstaterad död. Alla donatorer som är aktuella går igenom 
en medicinsk prövning av sjukvården (Socialstyrelsen, 2008b). En 
transplantationskoordinator tar reda på eventuella tidigare och nuvarande sjukdomar 
eller läkemedel hos donatorn. Prover tas för att fastställa organfunktion, blodgrupp, 
vävnadstyp och för att utesluta exempelvis HIV och hepatit. Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot överföring av smitta vid transplantation 
av organ eller vävnad (SOSFS 1994:4) tar upp att smittämnen i blod kan överföras från 
donator till mottagare vid transplantation. Personer med anti- kroppar mot HIV i blodet 
accepteras därför inte som organdonatorer. Likaså accepteras inte en hepatit B- eller C-
positiv person som donator. Undantag kan dock göras om mottagaren själv bär på 
samma virus. 

Religioners syn på organdonation
Närståendes tro kan påverka deras beslutsfattande, trots att de flesta religioner är 
positiva till organdonation och transplantation (Livet som gåva, 09-04-21a). Respekt 
skall dock visas för den dödes kropp. Inom judendomen är en av plikterna att främja 
livet och respektera livets helgd. Eftersom liv kan räddas genom organdonation ställer 
sig judendomen positiv till detta. Inom kristendomen säger den gyllene regeln att (ibid, 
09-04-21a) ”allt vad ni vill att andra ska göra för er, det skall ni också göra för dem”. 
Därför är kristendomens inställning till organdonation att den som kan tänka sig att ta 
emot organ bör också kunna ge organ. Enligt islam har Gud uttryckt (ibid, 09-04-21a) 
”och vem det än är som räddar ett mänskligt liv, är det som om han eller hon har räddat 
hela mänskligheten” Därmed säger islam ja till organdonation och transplantation, 
under förutsättning att det är under fri vilja. Jehovas vittnen ställer sig också positiva till 
organdonation och transplantation, det är dock viktigt att organ och vävnader töms på 
blod före donationen. Inom varje religion finns dock människor som tolkar religionen 
på annat sätt än religionens officiella uppfattning. Andra religioner utöver dessa är 
allmänt positiva till organdonation och transplantation. Shinto är en japansk religion 
(BBC, 2005) som är emot organdonation (Livet som gåva, 09-04-21a). Den döda 
kroppen har enligt shinto en stor makt då den ses som både farlig och oren, att skada 
den är därför ett brott. 

Internationellt perspektiv på organdonation
Sverige är bland de länder i Europa som har lägst antal donatorer (Organisationen För 
Organdonation [OFO] i Mellansverige, 2009). På många sjukhus i Sverige (Social-
departementet, 2003) råder det brist på personal som är lämpliga och utbildade på att ta 
hand om aktuella avlidna donatorer och bemöta deras närstående. Det råder även plats-
brist på intensivvårdsavdelningarna, vilket leder till att de patienter som är kandidater 
till organdonation måste lämna plats åt andra patienter som är i behov av intensivvård. 
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Fler patienter med skallskador räddas inom sjukvården i Sverige samtidigt som antalet 
skallskador i trafiken minskar. Norge är det land i Norden som har högst antal 
donatorer. De har haft kriteriet hjärndöd i samband med organdonation sedan 1973 i 
jämförelse med Sverige som införde kriteriet 1988. I både Sverige och Norge skedde en 
ökning år 2008 till 16,5 respektive 20,8 donatorer per miljon invånare (OFO Mellan-
sverige, 2009). Spanien är ett av de länder som lyckats väl med att öka antalet donatorer 
(Livet som gåva, 09-04-21b). De har bland annat en dygnet runt öppen telefonlinje 
(Socialdepartementet, 2003) för frågor om donation och transplantation för allmänheten.
År 2007 (OFO Mellansverige, 2009) hade Spanien 34,3 donatorer per miljon invånare i 
jämförelse med Sverige som hade 14,3. 

Närstående

Närstående är de personer som patienten ser som sina närmaste (Sand, 2002). Oftast 
räknar patienten den närmaste familjen som sina närstående, men även en vän kan ses 
som närstående. Närstående är för patienter det viktigaste stödet. Det är med dem 
patienterna delar sina tankar, känslor och oro. Hur det är att vara närstående påverkas 
bland annat av tidsperspektivet och allvarlighetsgraden av patientens tillstånd. Tids-
perspektivet innebär längden på närståenderollen och vad gäller allvarlighetsgraden är 
det mest avgörande om patientens liv är i fara. Många närstående känner sig inte sedda 
och delaktiga. Personalen kan upplevas trevlig men visar inget intresse om hur de när-
stående har det. Vid organdonation ska alltid närstående underrättas för att ingrepp ska 
få göras (SOSFS 1997:4). Om den avlidne patienten inte uttryckt någon vilja angående 
organdonation förmodas att hon eller han är positiv till det, närstående kan dock mot-
sätta sig detta. Har den avlidne personen inte någon närstående får ingrepp ej utföras. 
Enligt DeJong, Franz, Wolfe et al. (1998) hade två tredjedelar av de närstående aldrig 
diskuterat organdonation med patienten. Närstående som visste viljan hos den avlidne 
hade lättare för att fatta beslut (Carey & Forbes, 2003). Om viljan hos den avlidne är 
okänd nekar cirka en tredjedel av de närstående till organdonation (Socialstyrelsen, 
2008a). Studier gjorda av Rodrigue, Cornell och Howard (2008) samt DeJong et al. 
(1998) visade att 94 % av de som valde att donera jämfört med cirka 65 % av de som 
valde att inte donerade, skulle göra om samma beslut om de hade fått förfrågan igen. 
Närstående ansåg att organdonationsfrågan borde få mer publicitet i media och att 
ämnet skulle diskuteras i skolan (Carey & Forbes, 2003).

Omvårdnad av närstående
Närstående ska behandlas som personer med individuella önskemål och behov i rollen 
som närstående (Sand, 2002). Närstående vill, för att känna sig sedda, vara delaktiga i 
vården av patienten och se att deras nära blir väl omhändertagen. En god omvårdnad av 
patienten skapar förtroende hos närstående, vilket också påverkar patienten på ett 
positivt sätt. Sjuksköterskan har en central roll i samtalet med närstående (Social-
styrelsen, 2008b). Hälso- och sjukvårdens uppgifter ska, enligt § 2 d i Hälso- och sjuk-
vårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), utföras med respekt för den avlidne och närstående 
ska visas hänsyn och omtanke. Sjuksköterskan ska vara empatisk, lyhörd och visa 
respekt i kommunikationen med närstående (Socialstyrelsen, 2005). Enligt International 
Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan ge ”den 
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information som behövs för att uppnå informerat samtycke” hon eller han ska även 
informera om ”rättigheten att välja eller vägra behandling” (Svensk 
sjuksköterskeförening, s. 7). Vidare har sjuksköterskan ett ansvar (Socialstyrelsen, 
2005) att se till att närstående förstått den infor-mation som givits. Detta är viktigt för 
att närstående ska kunna fatta ett välgrundat beslut om att donera eller inte donera den 
avlidnes organ. 

Sjuksköterskor som hade gedigen kunskap och erfarenhet (Kent, 2002) hade lättare för 
att diskutera organdonation med närstående. Därmed är det av vikt att sjuksköterskan 
har kunskap om organdonation och förståelse för de närståendes perspektiv i denna 
svåra situation. Sjuksköterskor som var verksamma på en avdelning där potentiella 
organdonatorer var mer vanliga, som exempelvis en intensivvårdsavdelning, kände sig 
mer trygga att diskutera organdonation med närstående än sjuksköterskor på andra 
avdelningar. 

Syfte

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar beslutsfattandet om 
organdonation hos närstående till avliden patient.

Metod

Arbetet är utformat som en litteraturstudie (Friberg, 2006). Detta innebär att publicerad 
forskning, både kvantitativ och kvalitativ, inom ett valt ämnesområde granskas och 
sammanställs för att få en överblick över kunskapsläget inom det valda ämnesområdet. 
Forskningsartiklarna valdes ut med en systematisk databassökning.

Datainsamling

Datainsamlingen beskriver sökningar av artiklar samt hur artiklarna valdes ut (Friberg, 
2006). Utifrån arbetets syfte formades fyra sökord. Artikelsökningar gjordes i data-
baserna Cinahl och PubMed, där Cinahl Headings respektive MeSH termer användes. 
Sökningar gjordes även i Academic Search Elite och SveMed+, då dessa databaser inte 
gav några nya relevanta artiklar redovisas inte sökningarna i arbetet. I tabell 1 redovisas 
sökorden och dess omvandling i respektive databas. Sökord som inte gav några resultat 
redovisas inte i sökhistoriken, bilaga I.
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Tabell 1
Sökord Cinahl Headings

(Cinahl)
MeSH term
(PubMed)

Organdonation Organ Procurement Tissue and Organ 
Procurement

Närstående Family

Beslutsfattande Decision Making, Family Decision Making

Attityd Family Attitudes

Litteraturstudiens inklusionskriterier:  
 Publicerad under de senaste tio åren 
 Vetenskapliga artiklar 
 Abstrakt 
 Publicerad på engelska 
 Inkluderade människor 
 Inkluderade avlidna donatorer 
 Belyste beslutsfattandet hos närstående om organdonation 

Litteraturstudiens exklusionskriterier: 
 Reviewartiklar
 Artiklar utifrån personalens perspektiv

Abstrakt lästes på de artiklar med en titel som stämde överens med studiens syfte. 
Artiklar som bedömdes relevanta i förhållande till studiens syfte valdes ut till första 
urvalet. Urval ett innefattade totalt 18 artiklar. 

De artiklarna som gick vidare till urval ett lästes enskilt i fulltext. Efter enskild genom-
läsning och efter gemensam diskussion valdes 13 artiklar ut till urval två. De fem 
artiklar som inte gick vidare exkluderades på grund av att de antingen inte svarade mot 
syftet eller inte bedömdes ha tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. Artiklarna delades 
upp i arbetsgruppen och den vetenskapliga kvaliteten granskades enskilt. Den veten-
skapliga nivån granskades utifrån bedömningsmallar från Carlsson och Eiman (2003) 
för både kvalitativa och kvantitativa studier. Den vetenskapliga kvaliteten bedömdes i 
graderna I, II och III, där grad I hade den högsta vetenskapliga kvaliteten och grad III 
den lägsta vetenskapliga kvaliteten. Bedömningsmallarna anpassades för att svara mot 
syftet, då en punkt innefattade patienter med lungcancer. Av de 13 artiklarna i urval två 
var nio av grad I och fyra av grad II.

Databearbetning

Databearbetningen beskriver hur resultatets artiklar bearbetades (Friberg, 2006). De 
artiklar som bedömdes relevanta i urval två sammanställdes i en artikelöversikt, bilaga 
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II. Artiklarnas resultat lästes flertalet gånger och sammanställdes utifrån faktorer som 
påverkade närståendes beslut att donera eller inte donera. Sammanfattningen kategori-
serades med siffror, där varje enskild siffra representerade liknande faktorer. Varje kate-
gori fick utifrån detta en preliminär rubrik. Ett inledande resultat formulerades varefter 
en del av kategorierna slogs ihop och ändrade namn. Arbetets resultat bestod nu av sex
huvudkategorier; den avlidnes vilja, personalens bemötande, närståendes inställning till 
organdonation, närståendes kunskap om begreppet hjärndöd, existentiella samt 
sociokulturella faktorer. En av de sex kategorierna fick underkategorier. 

Resultat

I resultatet framkom att faktorer som påverkade beslutsfattandet om organdonation hos 
närstående till avliden patient var den avlidnes vilja, personalens bemötande samt när-
ståendes inställning, kunskap, emotionella och sociokulturella faktorer.

Den avlidnes vilja

Närståendes beslutsfattande om organdonation påverkades av om viljan hos den avlidne 
var känd eller inte känd.

En vanlig orsak till att närstående gav sitt medgivande var om de visste att patienten 
ville donera sina organ (Siminoff, Mercer, Graham & Burant, 2007; Rodrigue, Cornell 
& Howard, 2006; Sque, Long & Payne, 2005; Exley, White & Martin, 2002; Siminoff 
& Lawrence, 2002; Siminoff, Lawrence & Zhang, 2002; Siminoff, Gordon, Hewlett & 
Arnold, 2001). Vidare godkände närstående inte donation om de visste att den avlidne 
var emot det (Moraes & Massarollo, 2008; Rosel, Frutos, Blanca & Ruiz, 1999). Om 
den avlidne uttryckt sin vilja hade det skett genom dokumentation eller diskussion med 
närstående. De flesta närstående visste om patienten hade dokumenterat sin vilja på 
donationskort (Siminoff & Lawrence, 2002) och strax under hälften hade diskuterat 
organdonation med sina närstående. 

Then I stuck to his decision. I am 23 years old, he is 36 and married. What would I say? I 
accepted what he decided (Moraes & Massarollo, 2008, s. 463).

Att den avlidnes vilja inte var känd kunde påverka de närstående till att antingen god-
känna eller som i de flesta fall neka till donation. Ovisshet om den avlidnes vilja gjorde 
att närstående nekade organdonation i större utsträckning än de godkände (Sque et al., 
2005; Siminoff & Lawrence, 2002; Siminoff et al., 2002; Rosel et al., 1999). En anled-
ning till nekandet (Bellali et al., 2007) kunde vara ovilja hos de närstående att ansvara 
för beslutet över någon annans organ. En del närstående kunde dock godkänna donation 
eftersom de trodde att det var i samförstånd med den avlidnes vilja (Siminoff et al., 
2007; Bellali, Papazoglou & Papadatou, 2007; Siminoff & Lawrence, 2002; Siminoff et 
al., 2001). 
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Personalens bemötande

Personalens bemötande var en betydande faktor för närstående i deras beslutsfattande. 
När frågan om organdonation ställdes (Jacoby, Radecki Breitkopf & Pease, 2005) var 
det viktigt att sjukvårdspersonalen hade ett empatiskt förhållningssätt samt visade hän-
syn och omsorg för närståendes känslor. Om en koordinator från Organ Procurement 
Organization [OPO] tog upp ämnet organdonation med närstående före sjukvårds-
personal ställde frågan (Siminoff et al., 2001), eller om frågan togs upp av närstående 
själva (Rodrigue et al., 2006) gav de oftare sitt medgivande. Närstående som inte var 
förberedda när frågan ställdes valde mer sällan att donera (Sque, Long, Payne & 
Allardyce, 2008; Siminoff & Lawrence, 2002; Siminoff et al. 2001). Om den person 
som ställde frågan (Rodrigue et al., 2006) upplevdes ömsint av närstående ökade det 
sannolikheten för donation, likaså om närstående gavs stöd och tröst (Siminoff et al., 
2002). Brist på omsorg hos personal gav mer lidande hos närstående (Moraes & 
Massarollo, 2008), eftersom närstående då kände att personalen bara ville åt organen. 

They were aggressive in their words. It is sad to see a son lying on that bed, and the doctors 
telling you: there is nothing else we can do, why don’t you just donate his organs? Isn’t it 
hard? They didn’t know how to deal with us (…) (Moraes & Massarollo, 2008, s. 463). 

Detta kunde påverka de närstående att inte donera trots att det gick emot patientens 
dokumenterade vilja. Om personalen inte ansågs visa patienten omtanke minskade 
troligheten för donation (Siminoff et al., 2001). Läkares bemötande av närstående hade 
betydelse för beslutsfattandet (Rosel et al., 1999). De som valde att donera ansåg sig bli 
bättre bemötta av läkare jämfört med de som inte donerade. Misstro till sjukvården 
(Moraes & Massarollo, 2008; Siminoff et al., 2007) och att närstående inte var nöjda 
med personalen (Sque et al., 2005; Siminoff & Lawrence, 2002) var ytterligare faktorer 
som påverkade närståendes beslut.

Närståendes inställning till organdonation

Närståendes inställning till organdonation speglade deras beslut (Sque et al., 2008; 
Siminoff et al., 2007; Rodrigue et al., 2006; Sque et al., 2005; Siminoff & Lawrence, 
2002; Siminoff et al., 2002; Siminoff et al., 2001). Närstående som hade en positiv 
inställning till organdonation var mer positiva till att donera den avlidnes organ. 
Närstående som hade en negativ inställning till organdonation var i sin tur mer negativa 
till att donera den avlidnes organ. Positiva eller negativa erfarenheter om organdonation 
eller transplantation (Bellali & Papadatou, 2006; Siminoff & Lawrence, 2002) kunde 
påverka närståendes beslut. Närstående som hade erfarenhet (Bellali & Papadatou, 
2006) av att någon som stod dem nära väntat på ett organ var ofta för donation, jämfört 
med de som hade negativ erfarenhet av donation och transplantation (Siminoff & 
Lawrence, 2002). Tron på att den avlidne inte längre behövde sina organ (Siminoff et 
al., 2007) var en anledning till att närstående var för donation. I de fall då närstående 
inte var överens i beslutet om organdonation (Rodrigue et al., 2006), valde de mer sällan 
att donera.
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The child was not only mine. If the decision was exclusively mine, then I would consent
100 %. But we were two parents and I couldn’t give my consent when my wife refused the 
donation (Bellali & Papadatou, 2006, s. 444). 

En del närstående som valde att inte donera (Bellali et al., 2007; Rodrigue et al., 2006; 
Jacoby et al., 2005; Exley et al., 2002) tyckte att tiden inte räckte till för att fatta ett 
beslut och kände sig därmed stressade (Siminoff et al., 2001). Ett snabbt beslut från 
närstående ledde oftare till nekande av donation (Bellali & Papadatou, 2006) jämfört 
med om beslutet var genomtänkt. I en del fall ansåg närstående (Siminoff & Lawrence, 
2002) att fastställandet av hjärndöd tog för lång tid vilket gjorde att de valde att inte 
donera.

Närståendes kunskap om begreppet hjärndöd

Närståendes beslut om organdonation påverkades av deras kunskap och förståelse av 
begreppet hjärndöd (Moraes & Massarollo, 2008; Bellali et al., 2007; Rodrigue et al., 
2006; Siminoff et al., 2002; Rosel et al., 1999). Närstående som hade god kunskap om 
begreppet valde oftare att donera än de som inte hade förstått innebörden av begreppet. 
En del av de närstående ansåg att de inte hade blivit klart informerade om att patienten 
var hjärndöd (Jacoby et al., 2005) innan frågan om organdonation togs upp. Att 
patienten såg levande ut på grund av att han eller hon andades med mekanisk hjälp
(Moraes & Massarollo, 2008; Jacoby et al., 2005), att hjärtat slog och att patienten 
fortfarande var varm, försvårade beslutet att donera.

The person is still there with those devices, and her heart is beating. You touch the person 
and she is still warm, her blood is running. Only the brain mass died, but the rest is still 
alive. When you authorize the donation it seems like you are killing the person (Moraes & 
Massarollo, 2008, s. 462).

En del av de närstående ville ha konkreta bevis på att patienten var död (Sque et al., 
2008; Siminoff et al., 2002). De ansåg att patienten var död först när hjärtat hade slutat 
slå. 

Existentiella faktorer
Närståendes existentiella faktorer som påverkade deras beslut om organdonation 
handlade om hopp om förändring av situationen, att ge mening åt döden och att visa 
vördnad för avliden patient.

Hopp
Genom att neka till donation minskade lidandet för de närstående (Moraes & 
Massarollo, 2008), eftersom hoppet fanns kvar om att situationen kunde ändras istället 
för att behöva acceptera döden. 
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I immediately said no. I didn’t want to think about it any further. I didn’t want to do any 
thinking because I refused to believe that my child had died (Bellali & Papadatou, 2006, s. 
443).

De som däremot känslomässigt och tankemässigt accepterade patientens död (Bellali et 
al., 2007; Bellali & Papadatou., 2006), hade lättare för att godkänna donation. 

Att ge mening åt döden
Genom att donera den avlidnes organ gavs de närstående en mening med patientens död
(Sque et al., 2005). En faktor som påverkade närstående till att donera var viljan att 
rädda andra patienter och därmed minska lidandet hos dennes närstående (Bellali et al., 
2007; Bellali & Papadatou, 2006; Exley et al., 2002). Tron att den avlidne skulle leva 
vidare i någon annans kropp var ytterligare en orsak till donation.  

Vördnad för avliden
Närståendes rädsla för vanställande av den avlidnes kropp efter uttag av organ (Moraes 
& Massarollo, 2008; Sque et al., 2008; Bellali et al., 2007; Siminoff et al., 2007; Bellali 
& Papadatou, 2006; Siminoff & Lawrence, 2002) eller att sjukvårdspersonalen inte 
skulle respektera den döda kroppen (Bellali et al., 2007; Bellali & Papadatou, 2006), 
bidrog till att de i fler fall nekade till donation. Att organen för en del närstående 
symboli-serade olika saker, försvårade valet att donera (Bellali et al., 2007). Till 
exempel symboliserade hjärtat livets centrum och ögonen själens spegel. En annan 
faktor som påverkade ett beslut till att inte donera (Siminoff & Lawrence, 2002) var om 
de när-stående inte ville att den mekaniska hjälpen skulle fortsätta efter fastställd död. 
Likaså om den avlidne haft en långvarig sjukdom (Siminoff et al., 2007; Bellali & 
Papadatou, 2006; Exley et al., 2002), eftersom de närstående då tyckte att den avlidne 
hade utstått tillräckligt. Närstående till patienter som däremot avlidit på grund av trauma 
(Exley et al., 2002; Siminoff et al., 2002; Siminoff et al., 2001), till exempel självmord, 
gav oftare sitt medgivande till donation. 

Sociokulturella faktorer

Religion, ålder, kön, hudfärg, närståendes inkomst och utbildningsnivå samt relation till 
den avlidne var faktorer som påverkade närståendes beslut. Närstående med högre 
utbildning valde oftare att donera än de med lägre utbildning (Rosel et al., 1999). De 
flesta närstående som beslutade att inte donera hade ingen vidareutbildning. Medel-
inkomsttagare, med en årsinkomst på 25 000-50 000 amerikanska dollar (Siminoff et 
al., 2007; Siminoff & Lawrence, 2002), tillät oftare donation än de med en lägre eller 
högre inkomst. En anledning till att närstående avböjde donation var osäkerhet 
beträffande religionens ställning i frågan (Bellali et al., 2007). Detta bekräftades inte av 
Exley, White och Martin (2002) som inte fann någon koppling mellan religion och 
beslut om organdonation. Vita, arbetande och yngre närstående var mer positiva till 
organdonation än mörkhyade, arbetslösa och äldre (Rodrigue et al., 2006; Siminoff et 
al., 2002). Sannolikheten att tillåta donation (Rodrigue et al., 2006) var större bland 
föräldrar och vuxna barn än hos syskon, maka eller make. Singelföräldrar nekade ofta 
till donation då de inte själva ville ta ansvaret för beslutet (Bellali & Papadatou, 2006). 
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Viljan hos den avlidne var oftare känd för manliga närstående än för kvinnliga 
(Siminoff & Lawrence, 2002). Åldern på donatorn hade ingen betydelse i avgörandet att 
donera eller inte (Exley et al., 2002). Dock fann Siminoff et al. (2007) och Siminoff et 
al. (2002) att närstående till yngre patienter oftare tillät donation. Närstående till 
manliga patienter beviljade donation i fler fall än vad närstående till kvinnliga patienter 
gjorde (Siminoff et al., 2007; Siminoff et al., 2002). Om patienten var vit var 
sannolikheten större för donation (Siminoff et al., 2007). Viljan hos den avlidne var 
oftare känd om patienten var vit och kvinna (Siminoff & Lawrence, 2002). 

Diskussion

Metoddiskussion

Fyra sökord valdes ut utifrån syftet. Då sökningar med next-of-kin inte gav något 
relevant resultat, användes i stället family som sökord. En svaghet med detta är att 
resultatet endast innefattar familjemedlemmar och inte andra närstående. Fler sökord 
som inte gav något relevant resultat användes, dessa är uteslutna från sökhistoriken. 
Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed, Academic Search Elite och SveMed+. 
I Cinahl användes Cinahl Headings, i PubMed och SveMed+ användes MeSH termer 
och i Academic Search Elite användes Thesaurus för att få en systematisk sökning. Den 
första sökningen som gjordes i PubMed utfördes i fritext. Detta medförde att sex intres-
santa artiklar hittades, fem av dessa återfanns i en sökning med MeSH termer. Eftersom 
den sjätte artikeln inte hittades i denna sökning men ändå svarade mot syftet, togs den 
med i resultatet. Inga nya artiklar som svarade mot syftet fanns i databasen Academic 
Search Elite. SveMed+ innehöll artiklar som antingen inte svarade mot syftet eller inte 
bedömdes ha tillräcklig vetenskaplig kvalitet. 

Arbetets resultat bestod av sju kvantitativa, fem kvalitativa artiklar och en artikel som 
bedömdes vara både kvantitativ och kvalitativ. Att litteraturstudiens resultat består av 
artiklar som är både kvalitativa och kvantitativa kan ses som en styrka eftersom de kval-
itativa artiklarna undersöker människors upplevelser och erfarenheter på djupet sam-
tidigt som de kvantitativa artiklarna fångar människors upplevelser och erfarenheter på 
en mer generell nivå. 

Merparten av de artiklar som användes i resultatet var från USA, en artikel var från 
Brasilien och resterande artiklar var från Europa. Det kan ses som en svaghet att inga 
artiklar var från Sverige eller övriga Norden, detta då kulturen i de övriga Nordiska 
länderna är likvärdig med den svenska kulturen. Att samma författare återkommer i 
flertalet artiklar kan ses som en nackdel eftersom detta kan påverka bredden i arbetets 
resultat. En fördel med detta kan i stället vara att författarna har en bred kompetens 
inom ämnesområdet.
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Resultatdiskussion

Granskningen av de 13 artiklar som utgjorde resultatet genomfördes först gemensamt. 
Detta visade sig vara svårt och därför delades artiklarna upp i arbetsgruppen för enskild 
granskning av den vetenskapliga kvaliteten. Var någon i arbetsgruppen osäker på den 
vetenskapliga kvaliteten gjordes en gemensam bedömning. Eftersom resultatet är 
baserat på andra länders undersökningar kan det inte tas för givet att samma faktorer 
påverkar närstående från Sverige. Det skulle därför vara intressant att ha artiklar från 
Sverige för att belysa eventuella likheter med och skillnader från andra länder. Få av 
artiklarna var godkända av en etisk kommitté, vilket gjorde att många artiklar inte fick 
någon poäng på etiska aspekter. Däremot hade en stor del av dessa artiklar med andra 
etiska aspekter, till exempel att deltagarna hade möjlighet att dra sig ur undersökningen 
och att deras svar skulle behandlas anonymt. Bortfallet i de flesta artiklar var högt, 
vilket kan ses som en svaghet. I de artiklar som både belyser donerande och icke doner-
ande närstående, var merparten av deltagarna de som valde att donera den avlidnes 
organ. Detta kan ses som en brist då resultatet i dessa artiklar främst belyste faktorer 
som påverkade ett beslut att donera den avlidnes organ. Det hade varit intressant att ha 
med fler artiklar där närstående inte valde att donera för att eventuellt få fram ytterligare 
resultat av värde som inte kunnat fångas i denna litteraturstudie. 

Resultatet visar att det är av stor betydelse att närstående har information och är med-
vetna om den avlidne personens egen vilja kring organdonation. Denna medvetenhet 
underlättar närståendes beslutsfattande. Mot bakgrund av detta är det viktigt att personer 
och deras närstående samtalar om hur varje enskild person vill göra om det skulle upp-
komma en situation där organdonation blir ett faktum. Det är vanligt förekommande att 
närstående och den avlidne patienten innan dödsfallet aldrig diskuterat organdonation 
(Siminoff & Lawrence, 2002; DeJong, et al., 1998). Okunskap om den avlidnes vilja 
medför att närstående nekar i hög grad (Socialstyrelsen, 2008b). Att prata om organ-
donation kan vara svårt eftersom döden då blir påtaglig, men det är ändå viktigt att ha 
en dialog kring detta för att som närstående få kunskap om den andres vilja. Att upp-
märksamma ämnet organdonation och närståendes roll i beslutsfattandet för allmän-
heten genom reklam i media kan medföra att fler personer gör sin vilja känd. Många 
personer har kanske inte kunskap om vilken betydelse närstående har i beslutsfattandet, 
att det faktiskt är närstående som har avgörandet i sin hand. Att känna till viljan hos den 
avlidne kan göra att en konflikt mellan närstående undviks. Närstående som var oense i 
beslutet att donera (Rodrigue et al., 2006), nekade oftast till donation. I de flesta fall 
följde närstående den avlidnes vilja, men visade inte personalen omsorg kunde när-
stående gå emot den avlidnes dokumenterade vilja att donera (Moraes & Massarollo, 
2008). 

Personalens bemötande visade sig ha betydelse för närståendes beslutsfattande. Sjuk-
sköterskan kommer ofta i kontakt med närstående oavsett inom vilken verksamhet hon 
eller han befinner sig i, därför är det viktigt att kunna bemöta närstående på ett bra sätt. 
Kunskap om närståendes behov är essentiellt för sjuksköterskan, på grund av detta bör 
det i sjuksköterskeutbildningen läggas mer fokus på närstående och bemötandet av dem. 
Sjuksköterskor inom akutsjukvården efterfrågade ökad kunskap inom olika områden om 
organdonation (Kennedy & Farrand, 1996), till exempel hur frågan om donation ska 
ställas till närstående, omvårdnad av donatorer och vilka rädslor som kan finnas hos när-
stående. Att som sjuksköterska ha reflekterat över sin egen åsikt i organdonationsfrågan 
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kan underlätta i mötet med närstående. Detta kan medföra en ökad trovärdighet efter-
som sjuksköterskan då själv är insatt i ämnet. Sjuksköterskor som upplevde att rela-
tionen till den närstående var god (Kent, 2002) hade lättare att diskutera organdonation 
med närstående. Om sjuksköterskan har kunskap i ämnet och samtidigt har en god rel-
ation till närstående ger det ökad trygghet och säkerhet vid förfrågan om organdonation. 
Det var av betydelse för närstående att personalen visade den avlidne patienten omtanke 
och respekt (Bellali et al., 2007; Bellali & Papadatou, 2006; Siminoff et al., 2001). Detta 
är i linje med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som säger att omvårdnad ska 
utföras med respekt för den avlidne. Även om patienten förklarats död ska denne fort-
farande behandlas med värdighet och inte ses som ett objekt. Enligt kompetensbeskriv-
ningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan vara 
empatisk, lyhörd och visa respekt för närstående. Närstående som hade mött en mer 
ömsint (Rodrigue et al., 2006), stödjande och tröstande personal (Siminoff et al., 2002) 
och hade tilltro till sjukvården (Moraes & Massarollo, 2008; Siminoff et al., 2007), 
valde oftare att donera. En del av de närstående nekade till donation på grund av att de 
hade en negativ erfarenhet av donation eller transplantation (Siminoff & Lawrence, 
2002). I dessa fall kan personalen ha varit en bidragande orsak till den negativa erfaren-
heten. De kanske inte haft tillräcklig kunskap om omhändertagandet av närstående eller 
inte gett individanpassad information om riskerna med en transplantation. Det är viktigt 
att personalen ser till den unika människan och uppmärksammar den enskilde individ-
ens behov. 

Hjärndöd var ett begrepp som för många närstående var svårt att förstå och kunde i 
dessa fall leda till ett beslut att inte donera patientens organ (Moraes & Massarollo, 
2008; Bellali et al., 2007; Rodrigue et al., 2006; Siminoff et al., 2002; Rosel et al., 
1999). Många närstående tyckte det var svårt att fatta ett beslut att donera eftersom 
hjärtat fortfarande slog (Moraes & Massarollo, 2008; Sque et al., 2008; Jacoby et al., 
2005, Siminoff et al., 2002), sjuksköterskan bör därför försäkra sig om att närstående 
har förstått den information som givits (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan har ett 
ansvar i att förklara för närstående att patienten har avlidit, trots att denne ser levande ut 
och att det enbart är respiratorbehandlingen som gör att hjärtat fortfarande slår. Sjuk-
sköterskan ska se till att närstående har den kunskap som krävs för att fatta ett väl-
grundat beslut vilket även nämns i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköt-
erska (Socialstyrelsen, 2005). Samtidigt är det av betydelse att sjuksköterskan finns till 
hands samt ger stöd och information utifrån närståendes behov. Informationen kan 
behöva upprepas eftersom närstående kan befinna sig i en chockfas och då har svårt att 
ta in information. 

Hudfärgen hos både närstående och patient visade sig ha en betydande roll i ställnings-
tagandet om organdonation. Vita närstående och närstående till vita patienter var mer 
benägna att donera (Siminoff et al., 2007; Rodrigue et al., 2006; Siminoff et al., 2002) 
jämfört med mörkhyade patienter och närstående. Sjuksköterskan ska enligt ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor ta ”hänsyn till människors värderingar, vanor och tro” 
(Svensk sjuksköterskeförening, s. 7). Detta innebär att alla människor har ett lika värde 
och ska behandlas på lika villkor. Trots att inga skillnader ska göras så kan det vara så 
att personalen bemöter mörkhyade och vita på olika sätt. En del av personalen kanske 
känner rädsla över att möta närstående från andra kulturer, vilket gör att frågan om 
organdonation inte ens ställs. Personal som kommer i kontakt med närstående till 
potentiella organdonatorer borde få utbildning om olika kulturer och religioners ställ-
ning till organdonation. Detta för att kunna öka personalens trygghet i mötet med när-



13

stående från andra kulturer. Även en del närstående hade okunskap om religionens 
ställning till organdonation. De var osäkra på hur deras religion ställde sig till organ-
donation (Bellali et al., 2007), vilket gjorde att de valde att inte donera, trots att de flesta 
religioner är positiva till organdonation (Livet som gåva, 09-04-21a). Sjuksköterska kan 
i dessa fall ta kontakt med sjukhuspräster som kan vara till hjälp för att klargöra 
religionernas åsikter. Att tydliggöra religionernas ställning till organdonation för 
allmänheten kan vara av betydelse för att öka antalet donationer. 

Konklusion

Resultatet visade att faktorer som påverkade närståendes beslutsfattande om organ-
donation var den avlidnes vilja, personalens bemötande, närståendes inställning till 
organdonation, närståendes kunskap om begreppet hjärndöd, existentiella och 
sociokulturella faktorer. Den mest framträdande faktorn var den avlidnes vilja. 
Beslutsfattandet underlättades av att närstående visste viljan, oavsett om den avlidne var 
positiv eller negativ till att donera sina organ. Att närstående fick det stöd och den 
information de behövde från personalen var också av betydelse.

Implikation

Det är av stor betydelse att öka kunskapen om organdonation, både hos allmänheten och 
vårdpersonal, i syfte att öka antalet donationer i hälso- och sjukvården. Det finns ett 
stort behov av ytterligare forskning inom området och då framförallt i ett svenskt 
perspektiv och även med fokus på närstående som inte valde att donera för att eventuellt 
få fram ytterligare viktig kunskap. En förutsättning för en god omvårdnad vid organ-
donation är att sjuksköterskan ger individanpassad information, vilket bidrar till att när-
stående kan fatta ett välgrundat beslut angående organdonation. Därför är det av vikt att 
fler sjuksköterskor i Sverige får utbildning och kunskap i att stödja närstående till av-
liden patient som står inför ett beslut om organdonation. Precis som i USA skulle det i 
Sverige kunna införas att det vid körkortstagningen ges en förfrågan om organdonation 
och med personens godkännande kan viljan sedan tryckas på baksidan av körkortet. Det 
är viktigt att frågan belyses redan på gymnasial nivå men även senare på högskolenivå 
för att få kunskap och kunna forma en åsikt i frågan.
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Urval
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kvalitet

2007
Grekland

Bellali, T., 
& 
Papadatou, 
D.

The decision-
making process of 
parents regarding 
organ donation of 
their brain dead 
child: A Greek 
study

Att undersöka 
beslutsfattandet hos 
föräldrar som erbjöds 
donera organ och 
vävnader hos deras 
hjärndöda barn.

En kvalitativ 
grounded 
theory studie 
där 22 
föräldrar till 
14 hjärndöda 
barn 
intervjuades.

Studien kom fram till en 
modell av vad som 
påverkade 
beslutsfattandet om 
organdonation hos 
föräldrar i Grekland. 
Denna modell kan vara 
till hjälp för personal att 
identifiera de svårigheter 
föräldrar känner och de 
faktorer som påverkar 
föräldrarna i beslutet om 
att donera eller inte 
donera.

Grad I

2007
Grekland

Bellali, T., 
Papazoglou, 
I., & 
Papadatou, 
D.

Empirically based 
recommendations 
to support parents 
facing the dilemma 
of paediatric 
cadaver organ 
donation

Att beskriva de 
svårigheter hos föräldrar 
som ger eller inte ger 
sitt medgivande till 
donation ställs inför 
före, under och efter 
beslutet om donation. 
Samt att identifiera 
föräldrars behov och 
förväntningar från 
sjukvårdspersonalen.

En kvalitativ 
grounded 
theory studie 
där 22 
föräldrar som 
förlorat sina 
barn 
intervjuades.

Studien visade att ha 
förståelse för de 
svårigheter som familjer 
stöter på kan möjliggöra 
för sjukvårdspersonal att 
förstå deras behov vid 
olika steg i 
donationsprocessen. 
Samt att erbjuda dem 
stöd i donations- och i 
sorgeprocessen. 

Grad I
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Urval
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kvalitet

2002
USA

Exley, M., 
White, N., 
& Martin, J. 
H.

Why families 
say no to 
organ 
donation

Att utveckla ett verktyg för 
att undersöka familjers 
attityder och tro, för att 
kunna förutsäga olika 
faktorer i familjers 
beslutsfattande om 
organdonation. 

En kvantitativ studie 
där 339 familjer 
besvarade ett 
frågeformulär.

Studien kom fram till 
att det är viktigt att 
patienten gjort sin 
vilja känd, samt att 
personal 
uppmärksammar de 
närståendes behov.

Grad II

2005 
USA

Jacoby, L. 
H., Radecki 
Breitkopf, 
C., & 
Pease, E. A.

A qualitative 
examination 
of the needs 
of families 
faced with the 
option of 
organ 
donation

Att undersöka donerande 
och icke donerande 
familjemedlemmars behov 
av stöd under vistelse på 
intensivvårdsavdelning 
och att få en djupare 
förståelse om behoven. 

En kvalitativ studie 
där 16 
familjemedlemmar 
till avliden patient 
intervjuades.

Studien fann att 
närstående tyckte att 
det var svårt att få det 
stöd de behövde, 
vilket gjorde att de 
vände sig till 
stödgrupper som 
hölls av personer 
som varit i liknande 
situationer som de 
själva.

Grad I
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2008
Brasilien

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

Family refusal to 
donate organs 
and tissue for 
transplantation

Att undersöka hur 
familjer till 
potentiella 
donatorer 
uppfattade 
beslutet att neka 
donation av organ 
och vävnader.

En fenomenologisk 
kvalitativ studie där 
åtta 
familjemedlemmar 
intervjuades. 

Studien kom fram till att 
några av de viktigaste 
orsakerna till att neka 
donation var förnekande 
av hjärndöd, familjen är 
inte överrens om beslutet, 
sorg och utmattning över 
förlusten av den nära.

Grad II

2006
USA

Rodrigue, J. 
R., Cornell, 
D. L.,  & 
Howard, R. 
J.

Organ donation 
decision: 
comparison of 
donor and 
nondonor 
families

Att undersöka 
faktorer som kan 
vara relevanta i 
närståendes 
beslut, genom att 
jämföra de som 
gav sitt 
medgivande till 
donation med de 
som inte gjorde 
det. 

En kvantitativ studie 
där 285 närstående 
intervjuades via 
telefon.

Studien fann att de 
viktigaste faktorerna i 
beslutsfattandet hos de 
närstående var om de 
visste vad den avlidne 
ansåg om organdonation 
samt vilken inställning de 
hade om donation i 
beslutsögonblicket. 

Grad I
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Författare Titel Syfte Metod 
Urval

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet

1999
Spanien

Rosel, J., 
Frutos, M. 
A., Blanca, 
M. J., & 
Ruiz, P.

Discriminant 
variables 
between organ 
donors and 
nondonors: a 
posthoc 
investigation

Att komma fram 
till vilka faktorer 
som påverkade 
familjers beslut 
att donera.

En kvantitativ 
studie där enkäter 
skickades ut och 71 
familjemedlemmar 
svarade.

Studien fann att individuella 
faktorer (till exempel 
utbildning), tidigare 
kommunikation mellan 
patient och närstående 
(diskussion om 
organdonation), 
sjukvårdspersonalens 
bemötande, läkarens 
förmåga att ge information 
på ett bra sätt, förståelse av 
hjärndöd och information 
om hanteringen av organen, 
var faktorer som påverkade 
närståendes beslut. 

Grad I

2001
USA

Siminoff, 
L. A., 
Gordon, N., 
Hewlett, J., 
& Arnold 
R. M.

Factors 
influencing 
families’ 
consent for 
donation of 
solid organs for 
transplantation

Att undersöka 
faktorer kopplade 
till beslutet att 
donera bland 
familjer till 
potentiella 
organdonatorer.

En kvantitativ 
studie där 420 
närstående 
intervjuades.

Studien visade att familjer 
till yngre manliga patienter 
som dött av trauma samt 
familjer som var vita och 
som trodde att patienten 
hade velat donera, var mer 
positiva till donation. 
Detsamma gällde för 
familjer som tyckte att 
personalen var trygga i att 
besvara deras frågor.  

Grad I
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Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod 
Urval

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet

2002
USA

Siminoff, 
L.A.,  & 
Lawrence, 
R. H.

Knowing patients’ 
preferences about 
organ donation: 
does it make a 
difference?

Att i detalj undersöka 
vikten av kunskap om 
en avliden potentiell 
organdonators vilja 
gällande donation. 

En kvantitativ studie 
där 360 
familjemedlemmar 
intervjuades.

Studien visade hur viktigt 
det är att göra sin vilja 
känd.

Grad I 

                        

2002
USA

Siminoff, L. 
A., 
Lawrence, 
R. H., & 
Zhang, A.

Decoupling: what 
is it and does it 
really help 
increase consent 
to organ 
donation?

Att ta reda på vilka 
faktorer som påverkar 
i beslutsprocessen om 
organdonation och 
vilken betydelse tiden 
har för när frågan om 
organdonation ställs.

En kvantitativ studie 
där 420 
familjemedlemmar 
som var med om 
beslutet att donera 
eller inte, 
intervjuades.

Studien visade att om 
organdonation togs upp 
innan personalen 
meddelade närstående att 
patienten hade avlidit, 
var det större sannolikhet 
att de donerade.

Grad II

2007
USA

Siminoff, L., 
Mercer, M. 
B., Graham, 
G., & 
Burant, C.

The reasons 
families donate 
organs for 
transplantation: 
implications for 
policy and 
practice

Att undersöka 
närståendes tankar 
bakom beslutet om 
donation av organ 
från avliden patient. 

En kvantitativ studie 
där 420 
familjemedlemmar 
intervjuades om 
deras attityd till 
organdonation och 
transplantation.

Studien visade att det inte 
enbart är altruism som 
var avgörande i 
beslutsfattandet, utan 
också andra faktorer som 
exempelvis vetskapen om 
vad patienten ville. Det 
var viktigt att göra sin 
vilja känd.

Grad I
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Publikationsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet

2005
Storbritannien

Sque, M., 
Long, T., & 
Payne, S.

Organ 
donation: Key 
factors 
influencing 
families’ 
decision-
making

Att klargöra 
beslutsfattandet och 
behovet hos 
familjemedlemmar 
som diskuterat 
organdonation.

En kvantitativ och 
kvalitativ studie där 49 
familjemedlemmar 
intervjuades. De som 
valt att donera fick 
också fylla i två 
frågeformulär. 

Studien visade att 
personalens förmåga 
att visa omsorg till de 
närstående påverkade 
deras beslut. Tid att 
förstå information, 
omtanke vid givandet 
av information, 
hänsyn till känslor 
var närståendes 
behov.

Grad II

2008
Storbritannien

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

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

Att undersöka varför 
familjemedlemmar 
nekade till att donera 
organ från deras 
avlidne närstående.

En kvalitativ studie där 
26 närstående som 
avböjt donation 
intervjuades.

Studien visade att det 
var av betydelse att 
närstående vet 
patientens önskan. 
Trots vetskapen om 
att patienten ville 
donera kunde 
närstående gå emot 
viljan och avböja 
donation eftersom de 
ville skydda kroppen.

Grad I


