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Sammanfattning: När en patient drabbas av en total hjärninfarkt och blir 
aktuell för organdonation ställs det höga krav på inten-
sivvårdssjuksköterskan. Tidigare studier visar att inten-
sivvårdssjuksköterskor oroas av att vårda blivande organ-
donatorer och samtidigt stödja dennes närstående. Syftet 
var att belysa intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av 
att stödja närstående till patienter med total hjärninfarkt i 
samband med organdonation. En kvalitativ metod med 
innehållsanalys av en fokusgruppsintervju genomfördes.  
Det framkom två huvudkategorier, Närståendes behov 
och Intensivvårdssjuksköterskans förmåga att ge stöd. 
Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse påverkades i 
hög grad av hur närstående reagerade på situationen gäl-
lande organdonationsprocessen. Intensivvårdssjukskö-
terskor känner sig kluvna och har svårt att få tiden att 
räcka till. De känner även ett behov av att bearbeta sina 
egna känslor men att verksamheten inte är anpassad för 
detta. Det är också viktigt för intensivvårdssjuksköterskor 
att vara neutrala i sitt stöd av familjen och inte påverka 
närstående med sina egna åsikter gällande organdonation. 
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Abstract: When a patient suffers from a total brain infarction and 
becomes a candidate for organ donation, demands are 
high on critical care nurses. Previous studies shows that 
critical care nurses worries about nursing future organ 
donors and, at the same time, support their families. The 
aim of this pilot study was to shed light on critical care 
nurses’ experiences of supporting families to patients 
with total brain infarction during the process of organ 
donation. A qualitative method with content analysis of a 
focus group interview was conducted.  
Two main categories emerged, The needs of the families 
and The critical care nurse ability to support. Critical 
care nurse’s experience was influenced by how the family 
reacted to the situation regarding the organ donation pro-
cess. It was evident that critical care nurses feel ambiva-
lent and have difficulties to find enough time. They also 
feel a need to process their own emotions but that the 
organization is not adapted for this. It is also important 
for critical care nurses to be neutral in their support to-
wards the family and not affect families with their own 
opinions regarding organ donation. To a high extent, crit-
ical care nurses’ experiences were affected by how the 
families reacted to the situation. 
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Inledning 
Inom intensivvården vårdas och behandlas patienter som har ”svikt i ett eller flera or-
gansystem så att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur patientens synvinkel” (Svensk Före-
ning för Anestesi och Intensivvård, 2009, s. 3). Vården ändrar dock inriktning när en 
patient utvecklar en total hjärninfarkt och istället blir en potentiell organdonator. 
Total hjärninfarkt inträffar i flera fall hastigt och oväntat (Long, Sque & Addington-
Hall, 2008) och därmed har intensivvårdssjuksköterskan en viktig roll i att stödja när-
stående som ofta befinner sig i en kris (Frid, Bergbom & Haljamäe, 2001). För närstå-
ende till en patient med total hjärninfarkt är det viktigt att få korrekt information om 
diagnos från sjukvårdspersonal. Den psykologiska oron hos närstående kan vara stor 
och missuppfattningar eller missförstånd uppstår lätt. När det står klart att en patient 
med total hjärninfarkt kommer att bli organdonator ska det inte finnas någon kvardrö-
jande tvekan hos närstående att patientens liv inte går att rädda. (Manzari, Mohammadi, 
Heydari, Sharbaf, Azizi & Khaleghi, 2012). 
 
Enligt Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård och Svensk Sjuksköterskeförening 
(ANIVA & SSF, 2012) ska intensivvårdssjuksköterskan kunna stödja och informera 
närstående i samband med vård av patienten inför organdonation. Dock visar studier på 
att intensivvårdssjuksköterskor oroas av att vårda blivande organdonatorer och samti-
digt hantera närståendes behov (Frid, Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1998) samt att det 
kan vara svårt att få den erfarenhet som krävs (Meyer, Bjørk, & Eide, 2011). När beslut 
fattas om att avbryta en livsuppehållande behandling för en patient innebär det ofta att 
intensivvårdssjuksköterskan har mer tid för närstående (Fridh, Forsberg & Bergbom, 
2009). Dock inte i de fall när organdonation blir aktuellt eftersom vården intensifieras 
och kräver fortsatta stora insatser för att kunna utföra en tillfredsställande organpreser-
vation (Meyer, 2009).   
 
Under 2012 blev sammanlagt 141 personer på svenska intensivvårdsavdelningar organ-
donatorer och har tillsammans donerat 530 organ (Livsviktigt, 2012). Denna pilotstudie 
vill belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att stödja närstående i samband 
med organdonation.  
 

Bakgrund 
När patienter med livshotande intrakraniella tillstånd, orsakade av sjukdom eller olycka 
och vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning, får en total hjärninfarkt kan det bli 
aktuellt med organdonation (SFS 1987:269). För att en patient ska kunna bli organdona-
tor krävs det att denne uppfyller de direkta dödskriterierna för total hjärninfarkt samt att 
patienten tidigare ställt sig positiv till organdonation. Saknas patientens ställningsta-
gande får närstående fatta beslut om organdonation. (SFS 1995:831).  
 

Total hjärninfarkt 
Total hjärninfarkt ”innebär enligt svensk lag att alla funktioner i hjärnan totalt och oå-
terkalleligt slutat att fungera” (SFS 1987:269). Fastställandet av diagnos påbörjas efter 
att patienten har en normal kroppstemperatur, acceptabla elektrolytvärden och är utan 
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sedering (SOSFS 2005:10). Vid diagnostik av total hjärninfarkt med direkta dödskrite-
rier ska det visas om kranialnervsreflexerna är utslagna för att patienten ska bli dödsför-
klarad. Diagnostiken utförs bland annat genom att undersöka om patienten reagerar på 
verbal eller taktil stimulering, smärta, pupillreaktion på ljus och apnétest. Utifrån krite-
rierna i lagen ska två neurologiska undersökningar göras med minst två timmars mellan-
rum. Undersökningen ska utföras av läkare med specialistkompetens. I vissa fall kan en 
kompletterande undersökning göras med angiografi av hjärnan. Angiografi görs om 
patientens hjärnfunktioner är metaboliskt eller farmakologiskt påverkade, vid en 
kroppstemperatur under 33 grader Celsius eller om orsaken till den totala hjärninfarkten 
är oklar (ibid.). När en patient har förklarats död med total hjärninfarkt, men fortfarande 
vårdas med respirator och slående hjärta, kan organdonation bli aktuellt och därmed kan 
de medicinska åtgärderna fortsätta för att bevara organ eller biologiskt material 
(SFS1987:269; SFS 1995:831).  

 
Intensivvårdssjuksköterskans profession  
För att en patient med total hjärninfarkt ska kunna donera organ måste denne vårdas på 
en intensivvårdsavdelning i respirator där det kan ske kontinuerlig övervakning av vitala 
parametrar (Socialstyrelsen, 2013). Det är viktigt att tidigt, efter att total hjärninfarkt 
diagnostiserats, identifiera en potentiell organdonator för att kunna upprätthålla en bra 
funktion och perfusion till de organ som kan bli aktuella för donation. Vid total hjärnin-
farkt kan patienten drabbas av tillstånd som hypotension, diabetes insipidus, dissemine-
rad intravasal koagulation, arytmier, lungödem och acidos (Smith, 2004). Enligt 
ANIVA och SSF (2012) ska intensivvårdsjuksköterskan kunna handla utifrån de fysio-
logiska och patofysiologiska kunskaperna som de besitter och därmed ligga steget före 
och vara förberedd på de komplikationer som kan uppstå till följd av patientens till-
stånd. Intensivvårdsjuksköterskans roll är därmed viktigt för att kunna tillgodose bästa 
möjliga organpreservation. Intensivvårdsjuksköterskan ska bland annat kunna: 
 

- ”Monitorera och handha medicinteknisk utrustning samt utvärdera  informat-
ion från avancerad monitorering och klinisk undersökning.” 

- ”Ha handlingsberedskap för förändringar i patientens tillstånd.” 
- ”Identifiera och hantera komplexa frågeställningar samt visa ett professionellt 

och etiskt förhållningssätt gentemot patienter och närstående.”  
(ANIVA & SSF, 2012, s. 5-6) 

 
En definition på sjuksköterskans kliniska kompetens och utveckling kan enligt Benner 
(1984) delas upp i fem steg. Vid första steget, novis, är sjuksköterskan nybörjare och 
saknar erfarenhet i situationer som han eller hon förväntas uträtta på sin arbetsplats och 
brister i självförtroende i sitt sätt att arbeta. Avancerad nybörjare är nästa steg och här 
har sjuksköterskan utvecklat sin kunskap och kan ta hjälp av situationer som han eller 
hon varit med om tidigare. Vid steg tre, kompetent har sjuksköterskan utvecklats till att 
bli effektiv och kan samordna sina handlingar. Han eller hon känner sig säker i sitt sätt 
att arbeta och har lättare att analysera och planera sitt arbete. Skicklig är det fjärde steget 
och här uppfattar sjuksköterskan situationer som helheter snarare än uppdelade termer. 
Sjuksköterskan har lärt sig av erfarenhet vilka händelser en viss situation kan bringa och 
planera till följd av dessa händelser. Vidare har sjuksköterskan lättare att fatta beslut 
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eftersom han eller hon kan avgöra vilka aspekter som är viktigast i olika situationer. Det 
sista och femte steget är expert och här har sjuksköterskan uppkommit till en intuitiv 
förståelse för varje situation och kan snabbt se samband och fatta beslut utan att tveka. 
Expertsjuksköterskan har en djup förståelse, mycket kunskap och en hög analytisk för-
måga inför varje situation (ibid.).  
 

Att vara närstående 
Long et al. (2008) och Jacoby, Breitkopf och Pease (2005) visade att de flesta närstå-
ende svårt att förstå begreppet total hjärninfarkt och upplevde tvetydighet till om patien-
ten verkligen är död när denne var kopplad till en respirator och såg levande ut. Enligt 
Jacoby et al. (2005) kunde närstående uppleva att läkarna inte stämde av med dem om 
de hade förstått informationen han eller hon gav dem och att de inte helt förstod hela 
processen gällande organdonation. 
 
En del närstående valde att medverka under de kliniska tester som utfördes för att kon-
statera en total hjärninfarkt, framförallt under apnétestet, för att vara säkra på att patien-
ten inte triggade egna andetag när respiratorn kopplades ifrån (Long et al., 2008; Orm-
rod, Ryder, Chadwick & Bonner, 2005). Enligt Ormrod et al. (2005) upplevde närstå-
ende som blev tillfrågade och valde att observera testerna att de inte hade någon tvekan 
om att patienten verkligen var hjärndöd och kände därmed en slags lättnad att de inte 
behövde undra om rätt beslut var fattat. Närstående som fick möjligheten att observera 
testerna hade även en större sannolikhet att accepterar en organdonation. Dock är det 
inte alltid närstående blir tillfrågade om att observera testerna på patienten. De närstå-
ende som inte blev tillfrågade önskade i efterhand att de haft möjligheten att själva få 
välja att medverka eller ej. En del närstående som valde att avstå från organdonation 
ångrade detta i efterhand och önskar att de hade fått erbjudande att vara med under tes-
terna för att kunna se att patienten verkligen var död och eventuellt fatta ett annat beslut 
(ibid.).  
 
Lloyd-Williams, Morton och Peters (2009) fann att efter det att beslut var fattat, om 
patienten skulle bli organdonator, upplevde en del närstående att de inte hade någon 
privat stund att säga farväl till patienten innan organdonationen. När organdonationen 
var genomförd och patienten återkom till avdelningen kom en del närstående för att 
säga farväl till patienten och upplevde det lättare att göra när patienten var kall och blek 
och inte hade några maskiner som andades åt denne, patienten var nu död ”på riktigt” 
(Kesselring, Kainz & Kiss, 2007). 
 

Intensivvårdssjuksköterskan och närstående 
I en studie av Lloyd-Williams et al. (2009) var de flesta närstående nöjda med omvård-
naden på en intensivvårdsavdelning i samband med organdonation och upplevde att de 
fick mycket uppmärksamhet. Förutom närståendes stöd från sin familj och vänner upp-
skattade de stödet och trösten som intensivvårdssjuksköterskan gav dem (Jacoby et al., 
2005).  Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i att stödja närstående genom den 
emotionella kris som kan uppstå när de försökte acceptera den kliniska diagnosen total 
hjärninfarkt (Coyle, 2000). Närstående befinner sig i en ny situation vilket gör att inten-
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sivvårdssjuksköterskan har en viktig roll att under denna tid kunna förklara anledningar 
till varför vissa behandlingar görs eller utförs på ett visst sätt (Flodén, Berg & Forsberg, 
2011b). Intensivvårdssjuksköterskan vårdade patientens fysiska basala behov, men det 
huvudsakliga fokuset var ofta på närstående (Pearson, Robertson‐Malt, Walsh & Fitzge-
rald, 2001). Intensivvårdssjuksköterskan splittrades ofta mellan att vårda patienten, vil-
ket de ansåg som sin huvuduppgift och att stödja närstående, men eftersom närstående 
kunde kommunicera gick deras behov ofta före patientens (Stayt, 2007). Intensivvårds-
sjuksköterskan oroades av att vårda patienter som var blivande organdonatorer och sam-
tidigt hantera närståendes behov (Frid et al., 1998; Stayt, 2007). Vissa närstående upp-
levde att de inte alltid fick sina emotionella behov tillfredsställda i samband med att 
patienten var aktuell för organdonation (Lloyd-Williams et al., 2009). Enligt Stayt 
(2007) ville intensivvårdssjuksköterskan familjerna väl men hade ibland svårt att full-
följa stödet på grund av praktiska och känslomässiga begränsningar. En del intensiv-
vårdssjuksköterskor var rädda för att säga ”fel” till närstående och att de inte klarade av 
att svara på deras frågor. Även brist på tillräcklig struktur hos ledning och organisation 
var en begränsande faktor för intensivvårdssjuksköterskan i arbetet i med organdonation 
(Flodén et al., 2011b). Tvetydighet och olika uppfattningar om total hjärninfarkt som 
diagnos var en viktig aspekt när intensivvårdssjuksköterskan vårdade dessa patienter 
och stödjer närstående. I en studie av Flodén, Persson, Rizell, Sanner och Forsberg 
(2011a) var det 46 % (n=324) av tillfrågade svenska intensivvårdssjuksköterskor vid tre 
sjukhus i Sverige som inte litade fullt ut på den kliniska diagnostiken med direkta döds-
kriterier av total hjärninfarkt, utan efterfrågade komplementära metoder. Totalt var det 4 
% (n=28) som inte alls litade på den kliniska diagnostiken. 
      

Syfte 
Syftet var att belysa intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att stödja närstående till 
patienter med total hjärninfarkt i samband med organdonation.  
     

Metod 
Design 

Studien har utförts med en kvalitativ metod för att kunna skapa en förståelse och kun-
skap gällande det berörda ämnet (Henricson & Billhult, 2012). Studien genomfördes 
med en fokusgruppsintervju där det aktuella ämnesområdet diskuterades. Fördelen med 
fokusgruppsintervjuer är att deltagarna diskuterar sina erfarenheter och upplevelser av 
olika situationer utifrån deras perspektiv (Danielsson, 2012). Komplexa upplevelser och 
känslor kan bli en ren produkt av interaktionen mellan deltagarna i fokusgruppen, något 
som eventuellt skulle kunna missas i en enskild intervju (Morgan, 1996). Forskaren kan 
dra nytta av den interaktion som sker i samtalet (Wibeck, 2012). Fokusgrupper lämpar 
sig till att undersöka ämnen som är komplexa och ”svåra att begripa sig på” samt stu-
dera människors erfarenheter och värderingar. Det går att få en inblick i människors 
spontana reaktioner samt generera en bred åsiktskarta och även gå på djupet.  
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Fokusgruppsintervjun har analyserats med innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs 
(2008). En innehållsanalys går att jämföra med en beskrivande kvalitativ studie (Polit & 
Beck, 2010). En sådan studie syftar till att beskriva en helhet av ett fenomen och bear-
betar datan utan att härleda i någon speciell metodologi.  
 

Urval 
Inklusionskriterier för att delta i fokusgruppsintervjun: 

- Intensivvårdssjuksköterska. 
- Arbetat minst tre år på en intensivvårdsavdelning. 
- Vårdat flera patienter med total hjärninfarkt i samband med organdonation 

samt stöttat deras närstående. 
 
Exklusionkriterier:  

- Endast erfarenhet av patienter <18 år med total hjärninfarkt i samband med 
organdonation. 

 
Målet för studien var en fokusgrupp bestående av sex intensivvårdssjuksköterskor som 
uppfyllde kriterierna, men vid intervjutillfället kunde dock endast tre intensivvårdsjuk-
sköterskor närvara. Benämns vidare som deltagare.  
 

Datainsamling 
Efter tillstånd från Lokala etikprövningsgruppen vid sektionen för Hälsa och Samhälle, 
Högskolan i Halmstad (Dnr. UI 2013/359) har verksamhetschef för berörd intensiv-
vårdsavdelning gett sitt samtycke efter att ha läst informationsbrev. Även vårdenhets-
chefen har gett sitt godkännande. Deltagarna har efter informationsbrev och muntlig 
information om studien frivilligt valt att delta samt gett sitt samtycke.  
 
Enligt Wibeck (2012)  går en fokusgruppsintervju ut på att deltagare förhållandevis löst, 
under ledning av en moderator, diskutera ett ämne och att en observatör är närvarande 
för att observera dynamiken i gruppen. Fokusgruppsintervjun genomfördes med tre in-
tensivvårdssjuksköterskor på deras arbetsplats. Intervjun pågick i 67 minuter. En av oss 
var moderator och inledde intervjun och en var observatör och hade som uppgift att se 
till att hela frågeområdet täcktes in och antecknade vem som sa vad för att underlätta 
innehållsanalysen. Fokusgruppintervjun var semistrukturerad och moderatorn utgick 
därmed från en ämnesguide. Fokusgruppsintervjun började med en öppen inlednings-
fråga där deltagarna fritt fick berätta vad de tänkte på angående donator och närstående. 
Detta för att deltagarna själva skulle komma åt det som var essentiellt för dem. Intervjun 
fortskred med uppföljningsfrågor som ”Påverkas du som intensivvårdssjuksköterska av 
närstående?” och ”Är det svårare att ta hand om en viss typ av närstående?”. Vissa frå-
gor diskuterades spontant av deltagarna under intervjun och behövde därmed inte ställas 
av moderatorn. Deltagarna tog även upp egna tankar som inte fanns med i ämnesguiden 
och som höll sig inom ämnesområdet.  
 
En av fördelarna med en fokusgruppsintervju är att diskussionen generar både en bredd 
och ett djup i hur deltagarna uppfattar och förhåller sig till ett visst område (Wibeck, 
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2012). Deltagarna har en stor möjlighet att själva ta upp aspekter i diskussionen som 
anses viktiga utifrån deras synvinkel. Fördelen med detta är att aspekter som inte gått att 
förutspå kan komma fram i intervjun. Fokusgrupper ger en bra och spontan inblick i 
människors upplevelse av ett visst område. Olika personliga berättelser kan jämföras 
och diskuteras sinsemellan deltagarna. Samtidigt är det deltagarna själva som väljer vad 
de vill dela med sig av. Att använda sig av fokusgruppsintervju inom hälsoforskning har 
visat sig underlätta för deltagarna att dela med sig av egna erfarenheter och upplevelser 
när känsliga ämnen diskuteras. Deltagarna har också lättare att ifrågasätta och upp-
muntra andra i fokusgruppen att berätta om sina erfarenheter och tankar (ibid.). 
 

Bearbetning av data 
Intervjun spelades in som ljudfil för att sedan transkriberas och vidare analyseras med 
en induktiv innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Den nedskrivna datan lästes 
igenom flera gånger, av oss båda och handledaren, för att lära känna materialet och 
kunna fördjupa sig i det. Vi gjorde sedan olika noteringar i marginalen som beskrev 
innehållet i materialet. Processen återupprepades till dess att alla aspekter av innehållet 
fanns nedskrivna. Noteringarna fördes sedan över på ett kodningspapper. Från kod-
ningspappret skapades olika subkategorier för noteringar och meningar som hörde ihop. 
Dessa subkategorier fick benämningar som beskrev innehållet bäst. Subkategoriernas 
olika kontext hörde mer eller mindre samman vilket grupperade in subkategorierna i 
generiska kategorier. På det här stadiet påbörjades bearbetningen av resultatet i de olika 
subkategorierna. Över tid växte två tydliga huvudkategorier fram, som besvarade syftet, 
där varje generisk kategori, med sina tillhörande subkategorier, placerades. I resultatet 
redovisas varje huvudkategori och dess karaktäristiska innehåll. Tillhörande generiska 
kategorier och dess kontext beskrivs också. Subkategorierna redovisas med sitt mani-
festa innehåll. Analysprocessen enligt beskriven metod av Elo och Kyngäs (2008) visas 
i matrisen nedan. 
 
Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 
Närståendes behov styr in-
tensivvårdssjuksköterskans 
upplevelser 

Den ena är inte den 
andre lik 

 
 
 
Närståendes behov Vikten av information till 

närstående 
Fördomsfritt stöd Närståendes auto-

nomi Att ge närstående tid 
Erfarenhetens betydelse Mer eller mindre 

emotionellt påver-
kad 
 

 
Intensivvårdssjuksköterskans 
förmåga att ge stöd 

Åldern har betydelse 
Närståendes och intensiv-
vårdssjuksköterskans avslut 
Känslan av att inte räcka till Höga krav och lite 

tid Behov av bearbetning 

Med närstående menas familj och vänner till organdonatorn. Patienten benämns anting-
en som patient eller organdonator beroende på var i donationsprocessen de befinner sig 
i.    
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Etik 
Helgesson (2006) skriver att informerat samtycke är till stor vikt och innebär att delta-
garna får tillräcklig information om studien för att själva kunna fatta ett beslut om att 
delta eller inte. Information lämnades om syftet med studien, deras rätt att vägra delta-
gande, författarnas skyldigheter samt att deltagarna när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande utan att behöva uppge någon anledning. Under fokusgruppsintervjun respek-
terades deltagarnas personliga integritet och autonomi för att de inte skulle känna sig 
kränkta. Deltagarna fick även information om att inte sprida vidare upplevelser som 
diskuterats inom fokusgruppen. Det är viktigt att deltagarna inte orsakades någon icke-
fysisk skada. Helgesson (2006) skriver att känslig information som kan tänkas upp-
komma under intervjun inte ska kunna härledas tillbaka till deltagarna eller specifika 
patienter. Det inspelade materialet kommer att raderas efter att uppsatsen blivit god-
känd. Transkriberad data har hanterats konfidentiellt. Tillstånd att genomföra studien 
har inhämtats från den lokala etikprövningsgruppen vid sektionen för Hälsa och Sam-
hälle, Högskolan i Halmstad. Lokala riktlinjer för hantering av inspelat och transkriberat 
känsligt material har följts. 

 
Resultat 
Två huvudkategorier som beskriver intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att 
stödja närstående i samband med organdonation har identifierats. Närståendes behov 
syftar på att den enskilde närstående hade olika behov av stöd och att detta påverkade 
sjuksköterskornas upplevelser. Den andra kategorin, intensivvårdssjuksköterskornas 
förmåga att ge stöd, sammanfattar hur intensivvårdssjuksköterskans subjektiva uppfatt-
ning påverkar upplevelsen av att stödja närstående.  
 

Närståendes behov 
Huvudkategorin närståendes behov avser hur deltagarna beskrev närstående som olika 
individer och hur dessa påverkade intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av närståen-
des behov. Närståendes behov består av två generiska kategorier; den ena är inte den 
andre lik och närståendes autonomi. Dessa två generiska kategorier var resultatet av 
fyra subkategorier som visas i matrisen i metoden.  

Den ena närstående är inte den andra lik 
Deltagarna beskrev hur närstående hade olika beteenden och reaktioner i samband med 
donationsprocessen och detta var en faktor som påverkade intensivvårdssjuksköterskans 
upplevelse. Denna kategori bottnade i två sub-kategorier; närståendes behov styr inten-
sivvårdssjuksköterskans upplevelse och vikten av information. 

Närståendes behov styr intensivvårdssjuksköterskans upplevelse   
Deltagarna ansåg att alla närstående är olika, den ena är inte den andre lik, och därför 
varierar närståendes behov av intensivvårdssjuksköterskans stöd. Alla närstående reage-
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rar olika inför beskedet att patienten har en total hjärninfarkt. En del närstående reage-
rade med att skrika, en del svimmade medan andra var tysta och vissa drog sig undan.  
 
”… då måste man ta hand om dom (närstående) ... då är dom inte bara i spänning utan 
då är dom ju i superkris.” 
 
Det var viktigt för deltagarna att vara lyhörda och kunna möta reaktionerna från närstå-
ende och därmed stödja dem genom donationsprocessen. Närståendes olika reaktioner 
påverkade deltagarna känslomässigt, men det var viktigt att vara professionell i alla lä-
gen och att hålla starka känslor inom sig och låta närstående stå i centrum. Däremot 
uttryckte en av deltagarna att hon i vissa fall upplevde att hon blev berörd och kunde då 
gråta tillsammans med närstående. Hon upplevde att det var svårt att behärska sig. Del-
tagarna beskrev hur olika närstående väckte olika känslor hos dem. De var hela tiden 
tydliga med att de gav stöd utefter det behov som de ansåg närstående behövde, men att 
de kände mer för vissa och engagerade sig då mer emotionellt. Vid en bättre kontakt 
med närstående gav de mer av sig själva. Dock sa de att även om de kände mer rent 
emotionellt för vissa närstående var det inte säkert att det betydde att deltagarna gav 
närstående mer uppmärksamhet och stöd. 
 
”… man tror kanske att man har gjort mer, men man kände mycket mer än vad man 
gav.”  
 
Deltagarna upplevde även närståendes behov som olika utifrån hur många till antalet de 
närstående var. En stor grupp närstående kunde söka tröst och stöttning hos varandra, 
vilket underlättade. Det var viktigt att närstående fick ha sin sorg för sig själva och att 
intensivvårdsjuksköterskans uppgift var att finnas till som stöd i bakgrunden. Samtidigt 
var det många gånger påfrestande när många närstående ville ha information. Detta 
kunde ta mycket energi och gick inte obemärkt förbi. När närstående var i mindre grup-
per, och deltagarna upplevde dem som ensamma gav de mer stöd eftersom de kände att 
de ville ge mer. 
 
”… men när det är någon äldre som kanske bara har mannen, då känner jag verkligen 
att jag vill stötta.”   
 
Deltagarna beskrev donationsprocessen som utdragen och därmed mycket påfrestande 
för närstående. I många fall upplevde de att närstående tyckte att processen var svår och 
beskrev förtvivlade närstående och närstående i kris.  

Vikten av information till närstående  
Deltagarna lyfte olika situationer som handlade om när och hur de gav information till 
närstående. På vilket sätt som närstående tog till sig denna information kunde påverka 
hur deltagarna upplevde hur de förmådde att stötta närstående.  
 
”… det är ju väldigt viktigt att man känner av hur anhöriga är, i vilken fas de är i.” 
 
Deltagarna lade stor vikt vid att ge kontinuerlig och upprepande information om allt det 
som rörde patienten. Detta för att närstående ofta befann sig i chock och hade svårt att ta 
till sig informationen ordentligt. Deltagarna gav uttryck för hur processen vid orgando-
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nation förändrades när närstående var välinformerade. Som exempel nämndes det att det 
kunde vara svårt för närstående att förstå att patienten är hjärndöd.  
 
 ”… det kan verkligen vara en process… … att få dom att förstå att patienten verkligen 
är död…” 
”Dom ligger med hjärtat slåendes och det är jätte svårt ibland att förstå det.”  
 
Deltagarna lyfte att det var viktigt att vara lyhörda och läsa av vilket stadie närstående 
var i och informera dem utifrån deras behov. De upplevde att en del närstående kände 
på sig redan innan dödskriterierna var genomförda att patienten inte längre var vid liv 
medan andra närstående var i förnekelse genom hela processen. Deltagarna upplevde att 
närstående lättare kunde förstå att patienten var hjärndöd efter donationen när hjärtat 
slutat att slå och patienten var kall och blek och såg ut som föreställningen av ett lik.  
 
Deltagarna beskrev tillfällen när närstående varit med under apnétest, som är en del av 
diagnostiken av de direkta dödkriterierna. Vanligtvis var närstående inte med under 
genomförandet av de direkta dödskriterierna men vid de tillfällen som närstående var 
med vid apnétesten hade de haft mer förståelse för att patienten var hjärndöd. Deltagar-
na berättade att närstående själva hade förstått att patienten var hjärndöd och att det var 
apparaturen som höll patienten vid liv. Detta upplevdes som ett hjälpmedel som kunde 
underlättade stöttningen av närstående.  
 
”Man borde kanske erbjuda oftare… För ovissheten är kanske värst.” (Angående apné-
test). 

Närståendes autonomi 
Deltagarna upplevde att närstående behövde mycket stöd och tid för att bearbeta olika 
känslointryck. Upplevelsen att stödja och främja närståendes autonomi framkom i sub-
kategorierna fördomsfritt stöd och att ge närstående tid. 

Fördomsfritt stöd  
Deltagarna talade om svårigheten för närstående att fatta beslut om donation i de fall 
patienten inte tidigare tydligt uttryckt sin önskan. Deltagarna diskuterade att det var 
viktigt att de accepterade närståendes och patientens beslut gällande donation och att 
inte påverka beslutet. Dock menade deltagarna att närstående kan känna krav från sam-
hället att säga ja till donation eftersom det kan ses som egoistiskt att säga nej. Deltagar-
na anser att de själva gav ett fördomsfritt stöd och intryck till närstående men menar att 
det är svårt att veta helt säkert eftersom de inte har frågat närstående om detta i efter-
hand.    
 
”… det är klart att vi tycker det vi som sitter här och att det är så självklart, men det är 
ju inte självklart.” (Om donation). 
 
Deltagarna berättade att för dem var det självklart med donation, bland annat eftersom 
de vårdat de patienter som är mottagare av organen, men inser att inte alla tycker som 
dem. En del närstående hade inte tidigare diskuterat ställningstagandet till donation med 
patienten och visste inte var patienten stod i frågan. När donationsfrågan kom upp och 
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närstående befann sig i en kris var det svårt för närstående att fatta ett beslut om de inte 
visste vad patienten helst hade velat. Deltagarna menar att de, med hjälp av läkare, in-
formerade närstående om donation utan att lägga några egna värderingar i det. De såg 
en risk att många inom vården tycker att det är självklart att donera organ och att detta 
kanske kan påverka närståendes upplevda stöd.   

Att ge närstående tid 
Ett sätt att hantera närståendes reaktioner var att ge dem den tid de behövde. Genom att 
intensivvårdssjuksköterskorna gav närstående tid kunde informationen sjunka in och 
närstående kunde lättare acceptera vissa situationer. 
 
”… det är ju en längre tid det handlar om, kanske ett dygn eller två, innan man är där.”  
 
När frågan om organdonation blev aktuell upplevde deltagarna att de hade en viktig 
funktion i att stödja närstående. I de fall när patienten sedan tidigare tagit ställning till 
donation underlättade det för närstående. Det var inga tveksamheter för de närstående 
och de behövde inte fatta beslutet själva. I de fall när närstående skulle fatta ett avgö-
rande om donation gjorde deltagarna vad de kunde för att inte stressa fram ett beslut hos 
närstående. Även om det fanns en tidbegränsning gällande donationsprocessen var det 
viktigt att närstående fick den tid de behövde för att fatta rätt beslut. 

Intensivvårdssjuksköterskans förmåga att ge stöd 
Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att stödja närstående utgick från deras egen 
förmåga och erfarenheter. Denna huvudkategori bottnad i de generiska kategorierna mer 
eller mindre emotionellt påverkad och höga krav och lite tid. 
 

Mer eller mindre emotionellt påverkad 
Hur deltagarna upplevde sitt stöd till närstående gick att förklara utifrån hur emotionellt 
påverkade de var. Den emotionella påverkan sammanfattas i sub-kategorierna erfaren-
hetens betydelse, åldern har betydelse och närstående och intensivvårdssjuksköterskans 
avslut. 

Erfarenhetens betydelse 
Enligt deltagarnas erfarenhet var det svårt att som ny intensivvårdssjuksköterska stödja 
närstående och samtidigt vårda den hjärndöda patienten inför donation. Det stora fokus-
et var på den medicinska omvårdnaden. Ju mer erfarenhet en intensivvårdssjuksköterska 
hade, desto tryggare kände han eller hon sig och kunde lägga fokus bortom apparaturen 
och koncentrera sig på närstående. Deltagarna var dock oeniga om hur den emotionella 
upplevelsen hade utvecklats under deras karriärer som intensivvårdssjuksköterskor. 
 
”… när jag var yngre de första åren då var jag tuffare, då sa jag inte till någon att det 
var jobbigt.” 
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En av deltagarna upplevde att hon idag var mer öppen med sina känslor och upplevde 
ett större behov av att prata av sig med sina kollegor. En annan deltagare hade ett större 
behov när hon var ny. 
 
”… jag som har jobbat längre, jag känner kanske inte samma behov av det.” (Prata av 
sig). 
 
Att vara ny intensivvårdssjuksköterska karaktäriserades, enligt deltagarna, också av att 
känslor bars med under en längre tid och att de mådde sämre utav dem. Deltagarna pra-
tade om att de erfarenheter nya intensivvårdssjuksköterskor hade med sig från tidigare 
arbetsplatser spelade stor roll. Vissa var mer vana att stödja närstående i deras sorgepro-
cess än andra. De upplevde att nya intensivvårdssjuksköterskor kunde få hjälp och stöd 
från vana kollegor i samband med donationsprocessen.   

Åldern har betydelse 
Vid flera tillfällen framkom det att närståendes och patientens ålder påverkade hur del-
tagarna upplevde donationsprocessen. Vid de tillfällen patienten hade unga barn eller 
var ung själv upplevde deltagarna hela situationen som mer påfrestande än när patienten 
och/eller närstående var äldre. När situationen blev mer påfrestande upplevde deltagarna 
att det var svårare att stötta närstående. Två av deltagarna uttryckte att det var svårt att 
upprätthålla en professionalism när de var emotionellt påverkade på grund av åldern hos 
patienten och/eller närstående. 
  
”Det är värst för anhöriga och det är värst för oss… Eller om patienten är ganska ung 
och har barn så är det också speciellt.” 
 
Unga patienter hade oftast fler närstående på besök än äldre. Detta påverkade deltagar-
nas upplevelse då det kunde vara svårare att räcka till när många närstående kom på 
besök. Det var emotionellt påfrestande att informera och stötta barn till patienter, till 
exempel att mamma eller pappa är död, men ändå slår hjärtat och det ser ut som de so-
ver. Samtliga deltagare tyckte det var extra jobbigt när yngre barn skulle ta avsked av 
sin förälder.  

Närståendes och intensivvårdssjuksköterskans avslut  
Efter donation och begravning erbjuds närstående ett återbesök på avdelningen där de 
träffade någon av de intensivvårdssjuksköterskor som var närvarande under vården av 
patienten eller en intensivvårdssjuksköterska som var avsatt för återbesök. Deltagarna 
upplevde att dessa återbesök hjälpte närstående att sätta igång sorgearbetet och det att 
närstående i stort sett alltid såg mötet som positivt. I intervjun diskuterades olika närstå-
endefall där det hade skett återbesök till avdelningen och att dessa hade en stor bety-
delse för deltagarna. Även för deltagarna kunde det vara skönt att få ett avslut på pro-
cessen. De tyckte om att få visa det positiva som donationen hade fört med sig, exem-
pelvis vilka organ som hade kommit till användning. Under dessa möten med närstå-
ende diskuterades bland annat vårdtiden och det framkom att det även var underlättande 
för deltagarna att i efterhand föra en dialog om patienten och tiden på avdelningen. 
Dock var det inte alla närstående som ville eller orkade med ett återbesök.   
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”… mamman, hon ville inte vara här överhuvudtaget… för hon sörjde verkligen. Jag 
tyckte det var så synd att hon inte ville komma hit.” (Om återbesöket). 
 
I den här berättelsen framkom det att en deltagare själv hade velat träffa mamman för att 
få ett avslut. Upplevelsen av att stödja närstående handlar även för deltagarna om att 
själv kunna få till ett bra avslut, för alla inblandade parter.  

Höga krav och lite tid 
Deltagarnas upplevelse av att stödja närstående styrdes mycket av hur de inte fick sin 
tid att räcka till patient, närstående och sig själva. Subkategorierna känsla av att inte 
räcka till och behov av bearbetning bildade denna generiska kategori.  

Känsla av att inte räcka till 
Att stötta närstående i samband med organdonation ansågs ha det största fokuset, men 
deltagarna såg ändå som sin huvuduppgift att optimera organen inför donation. Alla 
deltagarna hade en känsla av otillräcklighet och kände sig kluvna mellan patient och 
närstående. Deltagarna kände att de utförde och hann med den medicinska omvårdna-
den men det skedde på bekostnad av det stöd de önskade att de kunde ge till alla närstå-
ende.  
 
”… du kan inte klyva dig, det går inte.” 
 
Deltagarna hade möjlighet att ringa in mer personal i samband med tunga situationer. 
Den extra personal som kom in kunde då underlätta arbetet gällande patienten och den 
patientansvariga intensivvårdssjuksköterskan kunde fokusera mer på närstående. Trots 
att intensivvårdssjuksköterskorna hade den möjligheten gjordes detta sällan, oftast på 
grund av tidsbrist. Vid de tillfällena intensivvårdssjuksköterskorna behövde hjälp av 
sina kollegor, var det sällan något problem, utan hela avdelningen ansåg att vård av bli-
vande organdonator var krävande och att det var viktigt att närstående fick det stöd de 
behövde. 
 
Donationsprocessen ansågs vara påfrestande för deltagarna och de blev trötta.  Dock 
pratar de om att de är bra på att dölja detta för närstående och tror inte att de upplever 
intensivvårdssjuksköterskorna som trötta. Deltagarna hade även möjlighet att söka hjälp 
utanför den egna personalgruppen för att kunna ge närstående det optimala stödet. 
Stöttningen utifrån till närstående bestod till största delen av personer från sjukhuskyr-
kan och kuratorer, som till skillnad från intensivvårdssjuksköterskorna, kunde sitta ner 
en längre tid med närstående. Detta gav deltagarna ett lugn då de kunde fortsätta sitt 
arbete med att optimera organen inför donation. Trots att närstående inte var kristna 
kunde sjukhuskyrkan utgöra en väldigt bra stöttning för närstående.  
       
”… en stor resurs alltså, som vi borde utnyttja mer.” (Om sjukhuskyrkan). 

Behov av bearbetning 
Vid de tillfällena deltagarna hade vårdat en blivande organdonator, upplevde de ett be-
hov av att få samtala med kollegor. Helst med kollegor som också hade tagit hand om 
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patienten och dess närstående. De underströk dock att behovet oftast fanns där direkt 
efter avslutat arbetspass, men då fanns det sällan tid för samtal. De uttryckte också att 
de försökte uppmuntra sina kollegor att prata, för att de inte skulle behöva stå ensamma 
med sina känslor. Beroende på hur de själva mådde den aktuella dagen kunde behovet 
variera. 
 
”… beroende på hur jag själv mår… då kanske jag har lättare för att börja gråta… 
andra tillfällen kanske jag inte alls gråter.” 
 
Dessa känslor kunde sitta i olika länge. Deltagarna bar i vissa fall med sig känslorna en 
längre tid. Dock sa en deltagare att hon oftast tänkte på det samma kväll, men att hon 
sedan glömde bort det och ansåg inte att hon hade ett behov av att prata om sina käns-
lor. Deltagarna önskade att det fanns mer tid för diskussion om de donationsfall som 
varit extra påfrestande. Dels för att få möjlighet till samtal, men också för att se nya 
infallsvinklar och kunna utvecklas i sin egen profession så de hade bättre möjligheter att 
stödja närstående i framtiden. 

 
Diskussion 
Metoddiskussion  
Uppsatsens syfte, ”att belysa intensivvårdssjuksköterskors upplevelser”, besvarades av 
en fokusgruppsintervju och analyserades med en induktiv innehållsanalys. Om syftet 
med en uppsats är att generalisera en slutsats till en större population, hade exempelvis 
enkäter varit att föredra (Wibeck, 2012). Men syftet var att belysa upplevelser och på så 
sätt lämpar sig kvalitativa intervjuer bättre enligt Danielsson (2012). Ämnets komplexi-
tet gör också att fokusgruppsintervjuer troligtvis lämpade sig bäst, då interaktionen mel-
lan deltagarna kan generera värdefull data och som kan besvara uppsatsens syfte (Mor-
gan, 1996).  
 
En studie med kvalitativ innehållsanalys kan kritiseras för att resultatet påverkas för 
mycket av vem som tolkar datan eftersom innehållet kan ha flera betydelser (Graneheim 
& Lundman, 2004). Med ett sådant resonemang kan tillförlitligheten påverkas. Samti-
digt hade syftet varit svårt att besvara genom att använda sig av en kvantitativ ansats 
(Henricson & Billhult, 2012). Kvalitativ metod används för att kunna inbringa kunskap 
och erfarenhet gällande ämnet utifrån sjuksköterskornas upplevelse.  
 
Vi utgick ifrån innehållsanalysen som den beskrivs av Elo och Kyngäs (2008). Metoden 
lämpade sig för den insamlade materialet och syftet och arbetet med kodning fortlöpte 
problemfritt eftersom kodningen av textmaterialet underlättade skapandet av kategorier. 
Analysen kunde även ha genomförts i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 
Kondenseringsarbetet enligt den metoden verkade dock mer tidskrävande utan att gene-
rera bättre och mer trovärdigt resultat. Andra studier som också har använt sig av kvali-
tativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) är Fridh et al. (2009) och Dadgaran, 
Parvizy och Peyrovi (2013). 
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Att beskriva manifest eller latent innehåll är en fråga om olika djup och abstraktion. Det 
manifesta innehållet fokuserar på vad deltagarna faktiskt säger medan det latenta be-
skriver ”vad de talar om”. Det latenta innehållet kan på så sätt bli mer abstrakt och svår-
tolkat (Graneheim & Lundman, 2004). En analys av det latenta innehållet ger ett mer 
subjektivt resultat än det manifesta (Danielsson, 2012) och på så sätt kan den latenta 
innehållsanalysen vara mer svårtolkad. Därför tolkas det manifesta innehållet i den här 
uppsatsen. 
 
Enligt Morgan (1996) kan det vara lämpligt att låta en fokusgrupp som diskuterar käns-
liga ämnen bestå av få deltagare. Detta för att deltagarna engagerar sig mycket när käns-
liga ämnen diskuteras. En annan aspekt av att ha få deltagare är att varje deltagare får 
mer tid på sig att framföra sina erfarenheter och sin syn på ämnet. Däremot kan en 
större grupp generera bredare data (ibid.) men risken är att vissa deltagare tar för stor 
plats och därmed begränsas bredden av datan (Wibeck, 2012). Det önskade antalet del-
tagare för den här studien var sex, men vid intervjutillfället kunde avdelningen endast 
bistå med tre intensivvårdssjuksköterskor. Enligt Polit och Beck (2010) finns det inom 
kvalitativ forskning inga bestämda regler för antalet deltagare. Däremot anses datan 
tillräcklig när ingen ny information tillkommer och deltagarna upprepar det andra redan 
sagt, datan anses då mättad. Antalet fokusgrupper som bör delta i en studie styrs därav 
när mättnad är uppnådd (ibid.). Då denna studie är en pilotstudie på D-nivå, har antalet 
fokusgrupper begränsats till en på grund av tidsbrist samt avdelningarnas möjlighet att 
på arbetstid bistå med flera deltagare. Det går ej att bedöma mättnaden för den här stu-
dien då fler fokusgrupper hade behövts för att bedöma upprepningar och till dess ingen 
ny information tillkommer.  
 
Deltagarna i studien var alla kvinnor med lång och liknande arbetslivserfarenheter. För-
delen med lång arbetslivserfarenhet är den goda insikt och stora kunskap de har av äm-
net. Däremot kom det i resultatet fram upplevelser som deltagarna hade som nya inten-
sivvårdssjuksköterskor och dessa stod i kontrast till de upplevelser och känslor de hade 
idag. En fokusgrupp med större mångfald hade möjligen kunnat ge andra infallsvinklar 
än de som beskrivs i resultatet.  
 
Enligt Benner (1984) har expertsjuksköterskan möjlighet att analysera varje situation 
och kan se den komplexa helheten runt omkring patienten och på så sätt kunna reflek-
tera över sin interaktion med närstående. Målet med urvalet till fokusgruppsintervjun 
var att ha med deltagare inom kompetensspannet kompetent till expert, därav inklus-
ionskriteriet minst tre år på en intensivvårdsavdelning. De tre intensivvårdssjuksköters-
kor som deltog kunde alla beskrivas som expert. 
 
Moderatorn kan påverka datan som framkommer. Det finns en risk att moderatorn i sin 
uppgift att styra diskussionen rätt, avbryter deltagarna och deras interaktion med 
varandra. Hur moderatorn uppför sig påverkar innehållet i datan (Morgan 1996). Mode-
ratorn i den här studien hade ingen tidigare erfarenhet av att leda en fokusgrupp, vilket 
kan ha påverkat datan. Moderatorn utgick från en ämnesguide, men under analysen av 
datan framkom det tidpunkter då moderatorn kunde ha varit mer aktiv för att få delta-
garna att gå djupare in på syftet. Vi hade dock tränat att leda en gruppdiskussion i form 
av vänner och bekanta, för att vara förberedda och bekväma i rollen. Handledaren till 
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studien var hela tiden involverad i förberedelserna inför intervjun samt innehållsana-
lysens arbetsgång, vilket ökar trovärdigheten för resultatet.  
 
En aspekt som ökar uppsatsens trovärdighet är att resultatet överensstämmer med flera 
tidigare studier (Flodén et al., 2011b; Long et al., 2008; Ormrod et al., 2005; Pearson et 
al., 2001; Pelletier-Hibbert, 1998).  
 
Resultatdiskussion 

Deltagarna i fokusgruppsintervjun menade att deras primära fokus i samband med or-
gandonation var närstående, dock ansåg de att deras huvuduppgift var att preservera 
organen. Detta stöds av en tidigare studie som också visar att omvårdnadens primära 
fokus var närstående i samband med organdonation (Pearson et al., 2001). Deltagarna i 
fokusgruppsintervjun kände sig kluvna mellan närstående och patient, vilket identifiera-
des som känsla av otillräcklighet vilket påverkade upplevelsen av att stödja närstående. 
Enligt Stayt (2007) lät intensivvårdssjuksköterskor stöttningen av närstående i samband 
med organdonation gå före patienten eftersom närstående var kommunicerbara. Däre-
mot såg intensivvårdssjuksköterskorna fortfarande patienten som sin huvuduppgift 
(ibid.). På grund tidsbrist och de höga krav som deltagarna i fokusgruppsintervjun hade 
på omvårdnaden av patienten fick närstående inte alltid det stöd deltagarna ansåg att 
närstående behövde. För att kunna möta närståendes behov försökte de mobilisera extra 
resurser. Resurserna de hade att tillgå var; extra personal, erfarna kollegor, donations-
grupp, kuratorer och sjukhuskyrkan. Framförallt sjukhuskyrkan är en stor resurs som de 
ansåg kunde utnyttjas mer.   
 
Deltagarnas upplevelse av att stödja närstående påverkades mycket utifrån deras egna 
emotionella reaktioner. De tryckte dock på hur viktigt det var att vara professionell men 
alla interagerar olika med närstående samt reagerar olika på närståendes känslor och 
reaktioner. Pelletier-Hibbert (1998) beskrev att vissa intensivvårdssjuksköterskor kände 
sig bekväma med att dela sina känslor med närstående. Så länge de inte bröt ihop inom 
sig så orkade de. De flesta hade dock ett behov av att kontrollera sina känslor och att 
uppvisa en professionell front. Det är inte så att intensivvårdssjuksköterskorna inte vi-
sade känslor alls, utan de anpassade detta på ett sätt som inte störde deras åtagande att 
stödja närstående. Att överhuvudtaget hantera sina egna känslor gentemot organdona-
torn och dess närstående var viktigt för att orka med jobbet som intensivvårdssjukskö-
terska (ibid.).  
 
Vid de fall patienten inte tagit ställning till organdonation och närstående måste göra 
detta uttryckte deltagarna att det var viktigt att vara neutral och inte låta sina egna åsik-
ter påverka. Att vara ett stöd för närstående i beslutet, respektera deras autonomi och 
beslut ansågs viktigt. Denna åsikt stöds av Pearson et al. (2001) som fann att intensiv-
vårdssjuksköterskor ansåg att deras stöd inte ska påverka närståendes beslut och att den 
information som ges skall vara neutral. Deltagarna i fokusgruppsintervjun ansåg att alla 
patienter och närstående ska behandlas lika, oavsett om de väljer att donera organ eller 
inte och att dessa beslut inte är lätta att fatta när de befinner sig i en kris. Vi ställer oss 
frågande till om alla intensivvårdssjuksköterskor är helt neutrala i det stöd de ger när-
stående som ska fatta beslut om organdonation.   
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Deltagarna i fokusgruppsintervjun beskrev att de hade varit med när närstående var när-
varande vid apnétestet och ansåg att detta hade ökat närståendes förståelse för total 
hjärninfarkt. Liknande observationer har gjorts där närstående som fått medverka vid 
apnétestet visat en bättre förståelse för total hjärninfarkt än de som inte medverkat 
(Long et al., 2008; Ormrod et al., 2005). Deltagarna i fokusgruppsintervjun upplevde att 
närstående som var väl införstådda med begreppet total hjärninfarkt var lättare att stödja 
än de som inte förstått. Vid medverkan under apnétest är det möjligt för närstående att 
med egna ögon få se att patienten inte längre andas själv och på så vis blir det lättare för 
dem att acceptera situationen. Att i framtiden oftare erbjuda närstående att närvara vid 
apnétest kan hjälpa dem i sorgearbetet och på så vis underlätta för intensivvårdssjukskö-
terskor i stödet till närstående. En studie (Jabre et al., 2013) visade på att närstående 
som närvarat under återupplivningsförsök vid hjärtstopp hade lättare att gå vidare i sor-
gearbetet än de som inte närvarat. Denna aspekt kanske är något som borde beaktas när 
det gäller närståendes närvarande vid apnétesten. Deltagarna i fokusgruppsintervjun 
kände sig alla säkra på de direkta dödskriterierna som används vid fastställande av total 
hjärninfarkt. En studie där 702 intensivvårdssjuksköterskor ingick visade att nästan hälf-
ten av intensivvårdssjuksköterskorna kände sig osäkra på de direkta dödskriterierna 
(Flodén et al., 2011a). Huruvida intensivvårdssjuksköterskor som är osäkra på de di-
rekta dödskriterierna upplever närståendes medverkan vid till exempel apnétest som 
problematiskt är oklart.  
 
Deltagarna ansåg att det var viktigt att ”läsa av” närstående och se i vilket stadie av kris 
och sorg de befann sig i. Enligt Cullbergs (2006) kristeori om olika faser, anser vi att 
närstående till patienter med total hjärninfarkt befinner sig i antingen chockfas eller 
reaktionsfas. Det kan dock vara svårt att urskilja vilken av faserna närstående befinner 
sig i eftersom de kommer stegvis. Deltagarna i fokusgruppsintervjun försökte ”läsa av” 
hur mycket information närstående tagit till sig och om de verkligen förstått att patien-
tens liv inte gick att rädda. Var närstående befann sig i sitt sorgearbete var en stark fak-
tor som påverkade deltagarnas upplevelse av att kunna stödja närstående.  Det framkom 
även att de tyckte att det var viktigt att närstående fick den tid de behövde, deltagarna 
främjade deras autonomi, för att fatta rätt beslut. Detta styrks i en studie av Pearson et 
al. (2001) där intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att närstående behövde tid och ut-
rymme för att kunna uttrycka sin sorg. En studie gjord av Wil-
son, Sexton, Singh, Smith, Durham, Cowie och Fritschi (2006) visade att de flesta när-
stående upplevde att de fick tillräckligt med tid och information om att fatta ett beslut 
angående organdonation. De närstående som valde att donera var i efterhand nöjda och 
att upplevde att de hade fattat rätt beslut (ibid.).  
 
Det var viktigt att närstående fick utrymme för att ha sin sorg ”för sig själva” och att 
intensivvårdssjuksköterskan fanns där som stöttning i bakgrunden. Deltagarna upplevde 
att de ibland kunde ta ett steg tillbaka och låta närstående stödja varandra och sörja 
ifred. Lloyd-Williams et al. (2009) kom fram till att närstående ibland upplevde att de 
inte fick vara i fred hos patienten och med sin sorg. Att låta närstående vara ifred och 
söka stöd hos varandra ansåg deltagarna i fokusgruppsintervjun vara en stor del i hur de 
hanterade närståendes sorgeprocess. Det framkom olika aspekter ur hur en patient med 
många närstående kunde påverka intensivvårdssjuksköterskans upplevelse. Deltagarna 
använde ibland en grupp av närstående som en resurs då de lät närstående trösta och 
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stödja varandra, vilket underlättade för intensivvårdssjuksköterskan. Ibland kunde dock 
en patient med många närstående vara mer påfrestande då deltagarna fick engagera sig i 
många olika närstående. I de fall närstående upplevdes som ensamma, utan något socialt 
stöd utifrån, engagerade sig deltagarna mer känslomässigt. Då kunde få närstående vara 
mer påfrestande än flera. Framförallt framkom det att den ena närstående inte är den 
andre lik och att deras behov av stöd är högst individuellt.  
 
I resultatet beskrev deltagarna hur de ibland använder återbesöket som ett sätt att själva 
få ett avslut på donationsprocessen. Detta tolkas som att de försöker fokusera på det 
positiva en donation för med sig och på sätt kan de underlätta för sig själva i stödet de 
ger till närstående. Att en situation som för några veckor sedan var påfrestande nu även 
kan ha lett till något positivt i form av att andra patienter har överlevt med hjälp av do-
natorns organ. Detta styrks av Pelletier-Hibbert (1998) som fann att intensivvårdssjuk-
sköterskor var stolta över donatorn som hade räddat livet på andra människor och att de 
kände en lättnad. En från början tragisk situation har gett en annan människa livet till-
baka (Pelletier-Hibbert, 1998; Pearson et al., 2001). Intensivvårdssjuksköterskor upp-
levde även brevet från transplantationskoordinatorn, där information om vilka organ 
som hade omhändertagits under donationen, som viktigt och motiverande (Flodén et al., 
2011b; Pelletier-Hibbert, 1998). Deltagarna i fokusgruppsintervjun lyfte också brevet i 
positiva ordalag, både för intensivvårdssjuksköterskor och närstående.   
 
Deltagarna lyfte samtal med kollegor som ett stöd för sig själva. De tyckte att deras 
upplevelse av att stödja närstående var starkt förknippad med hur deltagarna kunde be-
arbeta sina känslor under och efter ett arbetspass. De önskade att det fanns mer tid till 
att få ”prata av sig” men underströk dock för att samtalet skulle få någon betydelse be-
hövde det ske nära inpå den upplevelse de haft med närstående. Pelletier-Hibbert, 
(1998) visade att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det vore bra med debriefing-
samtal för arbetsgruppen för att inte behöva hålla sina känslor inom sig och låta det gå 
ut över arbets- och privatliv. Utifrån detta dras slutsatsen att intensivvårdssjuksköterskor 
som varit inblandade i en påfrestande situation, som vid organdonation, bör få tid för 
debriefingsamtal och på så sätt orka gå vidare utan att bära tunga känslor inom sig. En-
ligt Flodén et al. (2011b) ansågs det att verksamheten bör kunna erbjuda hjälp och stött-
ning i de fall intensivvårdssjuksköterskor känner sig oroliga. Ett ökat stöd från verk-
samheten kan leda både till att intensivvårdssjuksköterskorna mår bättre på arbetsplat-
sen och att deras kunskap om omvårdnad och bemötande i dessa situationer utvecklas 
genom att de får möjlighet att lyssna på andras upplevelser och erfarenheter. Benner, 
Hooper-Kyriakidis och Stannard (2011) beskriver hur nya intensivvårdssjuksköterskor 
förbättras i sitt arbete bara av att föra dialog med mer erfarna kollegor. Nya intensiv-
vårdssjuksköterskor kan använda debriefingsamtalet som en plattform för professionell 
utveckling. Resultatet visade på att intensivvårdssjuksköterskor är i behov av stöd i nå-
gon form för att i sin tur orka stödja närstående i samband med organdonation.  
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Konklusion 
Studien kom fram till att intensivvårdssjuksköterskor upplever skillnader i sitt stöd till 
hur många de närstående var, hur väl närstående tog till sig information och närståendes 
individuella behov. För att kunna ge ett gott stöd ska intensivvårdssjuksköterskan vara 
neutral i sina åsikter om organdonation. Att öka möjligheten för närstående att delta 
under apnétest bör uppmuntras och kan underlätta för intensivvårdssjuksköterskor när 
de stödjer närstående. Ovanstående resulterade i huvudkategorin Närståendes behov.  
Den andra huvudkategorin Intensivvårdssjuksköterskans förmåga att ge stöd berör hur 
intensivvårdssjuksköterskor känner sig kluvna när de inte får tiden att räcka till. De upp-
levde även att de inte alltid fanns tid eller möjlighet att bearbeta sina egna emotionella 
upplevelser. Olika intensivvårdssjuksköterskor behöver olika stöd, allt från att pratar 
med kollegor till att under mer strukturerade former bearbetar sina emotionella upple-
velser i grupp, vilket den verksamhet de är inom bör kunna tillgodose.  
 
 

Implikation 
Studien kan bidra till att intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att stödja närstå-
ende i samband med organdonation uppmärksammas. Detta kan leda till ökad förståelse 
från arbetsgivaren vilket kan underlätta intensivvårdssjuksköterskans arbete. Nya inten-
sivvårdssjuksköterskor kan dessutom ta del av och dra nytta av mer erfarna kollegors 
kunskaper.   
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