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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Få donationer sker i Sverige idag, det kan därför vara svårt att erhålla och upprätthålla 

professionell kompetens. Forskning har visat på en uppfattning att potentiella donatorer ibland 

förbises på grund av organisationsmässiga brister i struktur och riktlinjer. Även bristande kunskap 

och ett behov av mer utbildning finns beskrivet i flertal studier. 

Syfte: Att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor uppfattar sin kunskap och beredskap gällande 

organdonationsprocessen. 

Metod: Studien var empirisk med kvalitativ ansats. En fokusgruppintervju genomfördes som 

datainsamling, urvalet bestod av intensivvårdssjuksköterskor som var verksamma på en allmän 

intensivvårdsavdelning. Innehållsanalys användes för att bearbeta materialet. 

Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier och nio subkategorier. Huvudkategorierna 

bestod av begränsad erfarenhet, förhållningssätt och bemötande, stöd från omgivningen samt 

befintlig kunskap och beredskap. 

Slutsats: Deltagarna föreföll känna trygghet i att den kunskap och beredskap som fanns på enheten 

som helhet räckte till även om den inte fanns specifikt hos den enskilde. Stöd fanns från kollegor och 

organisationen. Ett behov av mer kunskap och praktisk erfarenhet antyddes. Att ha reflekterat över 

det egna förhållningssättet framkom som en del i beredskapen.  

Klinisk betydelse: En antydan ges om vissa kunskapsluckor vilket skulle kunna beaktas vid 

introduktion av nyutexaminerade. Studien visar på att tillfällen till praktisk erfarenhet är få vilket 

betonar vikten av att regelbundet erbjuda kurser och utbildningar för att stärka 

intensivvårdssjuksköterskan i sin profession. 

 

Nyckelord: Organdonationsprocessen, intensivvårdssjuksköterska, kunskap, beredskap, 

donationsspecialiserad sjuksköterska 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Few cases of organ donations occur in Sweden today. Therefore it may be difficult to 

obtain and maintain professional competence. Research has shown perceptions that potential donors 

may be missed due to organizational weaknesses such as structure and guidelines. Past research has 

also unveiled lack of knowledge and a need for education. 

Aim: To examine how intensive care nurses perceive their knowledge and preparedness regarding 

the process of organ donation. 

Methods: An empirical qualitative approach was used. The data collection was conducted through 

the mean of a focus group interview. The sample consisted of intensive care nurses working in a 

general intensive care unit. Content analysis was used to process the material. 

Results: Four main categories and nine subcategories were identified. The main categories were 

limited experience, approach and attitude, the support of colleagues and existing knowledge and 

preparedness 

Conclusions: The participants appeared secure about the knowledge and preparedness that existed in 

the unit. It was considered as sufficient even if it wasn’t possessed at the individual level. Support 

from colleagues and organization was available, however a need for more knowledge and practical 

experience was expressed. Self-reflection about personal attitudes emerged as a part of the 

preparedness. 

Relevance to clinical practice: It is suspected that some knowledge gaps exist and an introduction 

to newly graduates about the issue should be made. The study shows that opportunities for practical 

experience are few which emphasize the importance of providing intensive care nurses with 

continuing education about the issue in order to strengthen their professionalism. 

 

Keywords: The process of organ donation, intensive care nurse, knowledge, preparedness, specialist 

nurse for organ donation 
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INLEDNING 

Många patienter inom svensk sjukvård lider av sjukdomar där enda möjligheten för att 

överleva är att få ett organ utbytt. Dessa människor är beroende av att 

donationsprocessen fungerar optimalt.  Intensivvården är den vårdenhet som primärt 

kommer i kontakt med blivande donatorer då donation i nuläget endast kan komma i 

fråga då patienter dödförklaras med direkta kriterier. Detta kan enbart ske då patienten 

vårdas med hjälp av respirator. Att donationsprocessen fungerar är beroende av 

kunskap och förståelse hos den vårdpersonal som är involverad. År 2012 var antalet 

avlidna organdonatorer 141 stycken (Livsviktigt, 2013). Dessa siffror kan ge en 

förståelse för att det på en del intensivvårdsavdelningar kan vara svårt att erhålla 

erfarenhet av donatorvård. Intensivvårdssjuksköterskan har ett stort ansvar att 

donationsprocessen fungerar oavsett hur mycket erfarenhet som finns. Som blivande 

intensivvårdssjuksköterskor är detta en situation vi kan komma att ställas inför. Därför 

tycker vi att det vore av intresse att fördjupa oss i detta ämne. 
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BAKGRUND 

Definitioner 

Organdonationsprocessen 

Med organdonationsprocessen avses i denna studie hela processen från det att 

misstanken om hjärndöd uppstår och undersökningar för fastställande av död initieras 

till dess att närstående tar farväl efter uttagsoperationen. 

Patient- organdonator 

Då begreppet patient används syftas det på tiden före konstaterad hjärndöd. Efter 

konstaterad hjärndöd används begreppet organdonator eller donator. Möjligheten att 

donera organ finns även med levande donatorer. När begreppet donator används i 

denna studie avses avliden donator. 

Intensivvårdssjuksköterska – sjuksköterska 

Begreppet intensivvårdssjuksköterska används genomgående. Undantag är referat från 

internationella artiklar och studier där författarna till dessa använt sig av benämningen 

sjuksköterska. I samtliga studier har det dock framgått att det är sjuksköterskor med 

inriktning på intensivvård som avsetts.  

 

Donationsprocessen från dåtid till nutid  

Enligt Henriksson (2012) finns det sägner och berättelser som vittnar om att de första 

transplantationerna av organ och vävnader mellan människor ägde rum redan på 200-

talet f. Kr. Under 1900-talets andra hälft ökade successivt kunskapen om och med det 

möjligheten att behandla avstötning av organ vilken ledde till en väldig ökning av 

transplantationer. I Sverige skedde den första transplantationen 1964 då professor Curt 

Franksson transplanterade en njure från en avliden donator, en så kallad 

nekronjurtransplantation. I dag transplanteras förutom njurar ett antal organ och 

vävnader som till exempel lever, tunntarm, hjärta och lungor. När det gäller njurar och i 

vissa fall även lever så kan levande donatorer komma ifråga men i övrigt är det enbart 

avlidna donatorer som kan donera organ (a.a.). 
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Dödsbegreppet, lagstiftning och reglering 

Processen kring organdonation styrs av olika lagar och föreskrifter, vilka är tvingande 

och måste följas, samt allmänna råd som är generella rekommendationer och starkt 

vägledande (Socialstyrelsen, 2013). Enligt svensk lagstiftning i Lag om kriterier för 

bestämmande av människans död (SFS 1987:269) innebär dödsbegreppet att alla 

hjärnans funktioner ska ha upphört fullständigt och oåterkalleligt. Medicinska insatser 

får pågå i maximalt 24 timmar efter att dödsfall konstaterats om transplantationsingrepp 

är aktuellt (SFS 1987:269). Dödsfall fastställs av legitimerad läkare med hjälp av 

direkta eller indirekta kriterier (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

kriterier för bestämmande av människans död, SOSFS 2005:10). 

 

I Sverige idag kan organdonation endast komma ifråga under pågående 

respiratorbehandling då lagstiftningen är sådan att fastställandet av död måste skett 

genom direkta kriterier (Socialstyrelsen, 2013). I 1§ och 2§ kap. 4 (SOSFS 2005:10) 

beskrivs att då respiratorbehandling fortgår sker dödförklaring med direkta kriterier där 

kännetecken som direkt visar på total hjärninfarkt måste vara uppfyllda. Minst två 

kliniska neurologiska undersökningar ska utföras med minst två timmars mellanrum. 

Undersökningen innefattar bedömning av sex kriterier som samtliga måste vara 

uppfyllda, ingen reaktion inom kranialnervsinnerverat område får finnas. Inte heller 

spontanandning får förekomma. I vissa fall måste den neurologiska undersökningen 

kompletteras med en angiografiundersökning där hjärnans blodförsörjning undersöks 

(SOSFS 2005:10 kap. 3, 4§). Exempel är då patientens hjärnfunktioner är påverkade av 

läkemedel eller om kroppstemperaturen är lägre än 33°C (SOSFS 2005:10 kap. 3, 4§). 

 

I Lag om Transplantation (1995:831), 3§ beskrivs att om en avliden person gett sitt 

samtycke eller om inställningen att donera hos den avlidna kan utredas på annat sätt, får 

organ och vävnader ämnat för transplantation tillvaratas. Dessa får även tas tillvara om 

den avlidne inte motsatt sig detta muntligen eller i skrift. När den avlidnes vilja inte är 

känd skall närstående underrättas och de har rätt att motsätta sig och därmed förbjuda 

ingreppet (Lag 1995:831om Transplantation, 4§). I Sverige finns sedan 1996 ett 

donationsregister där ställningstagande till donation av organ eller vävnader efter döden 

kan anmälas (Socialstyrelsen, u.å.). Det är Socialstyrelsen som ansvarar för 

donationsregistret. Först när döden fastställts får kontroll av vad som eventuellt finns 
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registrerat i donationsregistret ske. Om ingenting finns registrerat så antas det att 

inställningen till donation är positiv (a.a.). 

 

Intensivvårdens ansvar klargörs i Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av 

mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2012:14). ”Den vårdgivare som 

ansvarar för donationsverksamhet ska främja donation av organ från avlidna och verka 

för att möjliga donatorer kan identifieras” (SOSFS 2012:14, kap 4, 6§). En 

donationsansvarig sjuksköterska (DAS) och en donationsansvarig (DAL) läkare ska 

finnas att tillgå i varje verksamhet och dessa innehar ett övergripande ansvar för 

samordning kring donation (SOSFS 2012:14, kap 4, 7§). Utöver DAS och DAL arbetar 

i dag sju donationsspecialiserade sjuksköterskor (DOSS) i Stockholmsregionen. En 

jourverksamhet har upprättats för att det alltid ska finnas en DOSS tillgänglig vid 

behov (Informationsavdelningen, 2012). Uppdraget som DOSS uppkom i början av 

2000-talet då organisationen för organdonation i Mellansverige (OFO) rapporterade om 

en stadig minskning av organdonationer och då speciellt från neurointensiven (NIVA).  

Det var en stor del närstående som utnyttjade sin rätt att säga nej till donation 

(Söderkvist, 2007). En intensivvårdssjuksköterska som arbetade på NIVA fick som 

uppdrag 20 procents tjänstgöring som DOSS för organdonationsverksamhet och syftet 

var att ta över omvårdnadsansvaret samt finnas tillgänglig för både personal samt 

närstående i organdonationsprocessen. Med tiden har uppdraget förändrats och utökats. 

Idag finns DOSS tillgänglig att kontakta dygnet runt. Funktionen som DOSS har 

utvecklats från att ta över vården helt av den potentiella donatorn till att lägga mer 

fokus på att samtala med de närstående, att ansvara för utredning av den avlidnes vilja 

att donera samt vara ett stöd för den ordinarie intensivvårdssjuksköterskan genom hela 

processen (a.a.). 

 

Intensivvårdssjuksköterskan och organdonationsprocessen  

Tidigare forskning belyser olika aspekter av intensivvårdssjuksköterskans arbete, 

upplevelser och uppfattningar kring organdonationsprocessen. Pearson, Robertson-

Malt, Walsh och Fitzgerald (2001) beskriver att intensivvårdssjuksköterskans fokus i 

vården av donatorer var de närstående och deras behov. Initialt fokuserade 

intensivvårdssjuksköterskan på patienten men under vårdförloppet skedde en övergång 
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där alltmer omsorg och uppmärksamhet gavs till de närstående istället. En del 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde konfliktfyllda känslor när de mötte närståendes 

vånda och sorg då de samtidigt visste att syftet med vården var att bevara organ. För att 

hantera situationen valde de att fokusera på att donationen skulle hjälpa andra 

människor och de uppmuntrade även anhöriga att göra detsamma (a.a.). Kesselring, 

Kainz och Kiss (2007) visade på att ett personfokuserat beteende, där den avlidne 

behandlades med värdighet och det togs hänsyn till de närståendes behov medförde att 

de kände sig bekräftade. Ett mer organfokuserat beteende där fokus låg på det 

medicinska omhändertagandet medförde att de närstående upplevde att de var i vägen 

och kände att de övergav den avlidne (a.a.). Paralleller kan dras till resultaten i en studie 

av Simpkin, Robertson, Barber och Young (2009) där den upplevda kvaliteten på 

vården hade betydelse för närståendes samtycke till donation, en negativ uppfattning 

resulterade i färre samtycken. 

 

I en studie av Pearson et al. (2001) framkom att intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevde att de hade en stor roll som klargörare för närstående i den tvetydiga situation 

som uppstår när den avlidne är konstaterat hjärndöd men ser levande ut. Bellali, 

Papazoglou och Papadatou (2007) utformade praktiska rekommendationer gällande 

bemötandet och stödjandet av närstående till hjärndödsdiagnostiserade barn utifrån 

resultatet i sin studie. Vikten av att klargöra hjärndödsbegreppet för närstående och att 

finnas till hands för efterföljande frågor lyftes fram som en viktig del i bemötandet 

(a.a.). Vissa intensivvårdssjuksköterskor upplevde tvetydigheten kring döden som 

konfliktfyllt även för sig själva (Pearson et al., 2001). Detta framkom även i en studie 

av Ronayne (2009) där sjuksköterskor trots teoretisk kunskap kring hjärndödsbegreppet 

ibland hade svårt att fullt ut förstå att den avlidne faktiskt var död. I en studie av 

Flodén, Persson, Rizell, Sanner och Forsberg (2011b) där 702 svenska 

intensivvårdssjuksköterskor fick uppge sina attityder till organdonation framkom att 

mindre än hälften av deltagarna litade på den kliniska diagnostiken av hjärndöd där 

angiografiundersökning inte utförts. 

 

I en studie Meyer, Bjørk och Eide (2012) undersöktes 752 intensivvårdssjuksköterskors 

uppfattningar kring sin professionella kompetens i organdonationsprocessen. 

Deltagarna arbetade både på universitetssjukhus och mindre lokala sjukhus där 
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donationer förekom på samtliga. Det visade sig att deltagarna uppgav att de hade lite 

erfarenhet eller kompetens gällande organdonationsprocessen. Majoriteten av 

deltagarna uppgav att de hade behov av mer utbildning för att kunna hantera svåra 

situationer såsom att ge allvarliga besked och sedan fortgå med processen (a.a.). I en 

studie av Pelleriaux et al. (2008) framkom att intensivvårdssjuksköterskor uttryckte ett 

signifikant större utbildningsbehov jämfört med läkare. Intensivvårdssjuksköterskorna 

efterfrågade mer utbildning i donationsrelaterade frågor. 

 

I en studie av Flodén och Forsberg (2009) undersöktes intensivvårdssjuksköterskors 

uppfattningar och attityder till organdonation. Vikten av att ingenting fick gå fel i 

donationsprocessen framkom som en central uppfattning bland 

intensivvårdssjuksköterskorna, vare sig gällande mötet med närstående eller i vården av 

donatorn. I Flodén et al. (2011b) presenteras olika faktorer som skulle kunna underlätta 

sjuksköterskans arbete med organdonatorer. Exempel på sådana är att avlastas från 

andra uppgifter, att assisteras av ett externt vårdteam, att registrering i 

donationsregistret existerar och att en tydlig policy på intensivvårdsavdelningen finns.  

 

Närståendeperspektivet 

Kesselring et al. (2007) delar upp processen närstående går igenom i fyra stadier. Först 

konfronteras de med förändringen av hälsotillståndet hos patienten vilket för många 

kommer som en total chock. Därefter kommer mottagandet av den dåliga prognosen 

och sedan i det tredje stadiet konfronteras närstående med diagnosen hjärndöd och 

organdonationsförfrågan. En del närstående upplevde här konfliktfyllda känslor då 

respiratorvården medförde att deras nära såg levande ut. Slutligen i sista stadiet tas 

beslut om eventuell donation (a.a.).  

 

Vilken information som ges och på vilket sätt den framförs är en faktor som påverkar 

hur närstående ställer sig inför organdonation. I en studie av Long, Sque och Payne 

(2006) framkom att närstående behövde tid på sig att låta den komplexa informationen 

kring hjärndödsdiagnostiken sjunka in. De flesta deltagarna i studien tog beslutet om 

samtycke till organdonation trots att de inte hade uppnått förståelse kring hur döden 
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bekräftas med hjärndödsdiagnosticering. Detta lämnade dem med frågor vid den 

efterföljande förlusten (a.a.) 

 

Kesselring et al. (2007) beskriver att närstående ofta upplevde det som en lättnad att se 

den avlidne efter uttagsoperationen vilket gav en möjlighet till avsked och känsla av 

säkerhet att den avlidne säkert var död. Long et al. (2006) visade på att närstående som 

var närvarande under perioden av kritisk sjukdom fann det lättare att ta in information 

och förväntade sig i högre grad den dåliga prognosen. 

 

Verksamhet och organisation 

I Kompetensbeskrivning för intensivvårdssjuksköterskor beskrivs de olika färdigheter 

och kunskaper en verksam intensivvårdssjuksköterska behöver ha (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Där ingår att 

intensivvårdssjuksköterskan ska kunna ”stödja och informera närstående i samband 

med vård av donator inför organdonation” (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012, s.6) 

 

Flodén et al. (2011a) undersökte intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om 

organisation och ansvar i samband med organdonation. I resultatet uttryckte 14 av 15 

studiedeltagare uppfattningen att det fanns brister i organisationen kring organdonation, 

bland annat brist på struktur och riktlinjer. Uppfattningen var att potentiella 

organdonatorer förbisågs på grund av detta (a.a.). I Flodén et al. (2011b) framkom att 

39 % av deltagarna vid något tillfälle upplevt att frågan om organdonation aldrig tagits 

upp med de närstående. Konsekvensen av detta blir färre identifierade potentiella 

organdonatorer och därmed färre möjliga transplantationer (a.a).  
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PROBLEMFORMULERING 

Fåtal donationer sker i Sverige idag. Detta medför att det kan vara svårt som 

intensivvårdssjuksköterska att få praktisk erfarenhet av organdonationsprocessen vilken 

är specifik för intensivvård. Processen sträcker sig från vårdandet av en levande patient 

till att vårda en avliden donator för att på bästa sätt optimera organen inför en donation. 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar framhävs i både lagstiftning och i 

kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor. Intensivvårdssjuksköterskan 

ska kunna stödja och informera närstående under organdonationsprocessen. I de fall 

den avlidne själv inte tagit ställning har de närstående rätt att förbjuda donation. Här 

kan bemötandet av de närstående inverka på deras beslut. Då den praktiska 

erfarenheten kan vara bristfällig hos intensivvårdsjuksköterskan är det desto viktigare 

med teoretisk kunskap samt tydlig struktur och tydliga riktlinjer för att inte potentiella 

donatorer ska missas. Den komplexa situationen i sig gör att det är av största vikt att ha 

de verktyg som behövs för att hantera den på bästa sätt. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor uppfattar sin 

kunskap och beredskap gällande organdonationsprocessen 

 

METOD 

Design 

En empirisk utformning användes där verksamma intensivvårdssjuksköterskor 

intervjuades i en fokusgruppintervju. En kvalitativ ansats valdes då studiedeltagarnas 

perspektiv var utgångspunkten i studien och där en förståelse för deras synsätt och 

tankar eftersträvades.  

 

Urval 

Avsikten var att intervjua intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på en allmän 

intensivvårdsavdelning. Inför studien inhämtades godkännande från verksamhetschefen 
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för den berörda enheten, vilket var en allmän intensivvårdsavdelning på ett större 

sjukhus i Mellansverige. För att komma i kontakt med blivande studiedeltagare samt få 

hjälp att sätta samman en fokusgrupp valdes att ta hjälp av en gatekeeper i form av 

utbildningsledaren på enheten. Önskan var att deltagarna i studien skulle vara 

representativa för de anställda på nämnda intensivvårdsavdelning i möjligaste mån 

gällande variation av erfarenhet, enligt Wibeck (2010) ett så kallat strategiskt urval. Det 

tänkta antalet medverkande var fyra till sex personer, i enlighet med vad som 

rekommenderas som ett lämpligt antal vid en fokusgruppintervju av Wibeck (2010). 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var intensivvårdssjuksköterskor med eller 

utan erfarenhet av att ha vårdat organdonatorer.  

 

Kontakt togs med gatekeepern med förfrågan via e-post och denne delgavs då samtidigt 

skriftlig information i form av både projektplan samt deltagarinformation, Bilaga 2. 

Därefter kontaktades gatekeepern per telefon och denne fick även muntlig information 

om inklusionskriterier och det önskade deltagarurvalet. Gatekeepern valde sedan ut en 

bestämd dag och tillfrågade åtta personer som var i tjänst den dagen om de ville delta i 

studien. De tillfrågade fick samtidigt deltagarinformationen i handen. Fem deltagare 

tackade ja till medverkan, varav en fick förhinder i sista minuten på grund av 

arbetsbelastningen på avdelningen. Ytterligare ett bortfall uppstod, en av dem som 

tackat ja till medverkande valde att avstå men ersattes av en annan deltagare som 

delgavs informationen strax före intervjun. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att samla in data har fokusgruppintervju använts vilket som metod kan utgöra ett 

verktyg för att få fram ett flertal olika åsikter kring en fråga (Bryman, 2011) vilket är av 

intresse för denna studie. Fokusgruppintervjun genomfördes i samband med skiftbytet 

mellan två arbetspass och utfördes avskilt i nära anslutning till deltagarnas arbetsplats. 

Den reserverade lokalen var ett litet rum med sittmöblemanget arrangerat i en cirkel. 

Före start av inspelning fick deltagarna kort information samt möjlighet att ställa frågor 

kring det tänkta upplägget av intervjun. De påmindes också om att deltagande var 

frivilligt och att de när som kunde välja att avbryta. Information gavs även återigen om 

syftet med studien och deltagarinformationen, Bilaga 2, delades ut. Därefter påbörjades 
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inspelningen. Intervjun genomfördes med stöd av en intervjuguide som var särskilt 

utformad inför intervjutillfället, Bilaga 1. Intervjuguiden bestod av en samling frågor 

konstruerade av författarna specifikt för intervjun med avsikt att få svar på syftet och att 

användas som stöd för moderatorn under intervjutillfället. Den bestod av en huvudfråga 

samt fyra stödfrågor utformade utifrån syftet med studien. Huvudfrågan hade formen 

av en öppen fråga. Denna ställdes till deltagarna och sedan fick de diskutera och 

resonera kring densamma. Några av stödfrågorna ställdes under intervjun, även 

uppföljningsfrågor såsom ”kan du utveckla det du sa”? användes vid några tillfällen. 

Båda författarna deltog vid intervjun, en fungerade som moderator och den andre tog 

stödanteckningar samt skötte inspelningen. I slutet av intervjun tillfrågades deltagarna 

om de hade något ytterligare att tillägga, därefter avrundades intervjun och 

inspelningen avslutades. Ljudupptagningen utfördes med bandspelare från Röda 

Korsets Högskola samt med inspelningsfunktionen på mobiltelefon som extra säkerhet. 

Förberedande information samt intervju och avslutning tog en timme varav 45 minuter 

var inspelad intervjutid.  

 

Dataanalys 

Materialet sammanställdes och analyserades enligt manifest innehållsanalys inspirerad 

av Graneheim och Lundman (2004) där analysen fokuserar på vad som faktiskt sägs i 

texten. Det inspelade materialet transkriberades gemensamt av författarna så ordagrant 

som möjligt med kompletterande text gällande exempelvis längre tysta pauser, skratt 

etcetera, då det kan vara av värde för betydelsen av det som sägs (Lundman & 

Graneheim, 2012). Efter transkriberingen lästes materialet igenom flertalet gånger både 

gemensamt samt enskilt. En genomlyssning av ljudupptagningen med samtidig 

genomläsning av transkriptet gjordes i syfte att minska risken för feltolkningar eller att 

väsentlig data skulle förbises. Därefter extraherades meningsbärande enheter ur texten, 

vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär ord och bitar i texten som är 

relaterade till varandra avseende kontext och innehåll. Även denna del i 

analysprocessen utfördes gemensamt med utgångspunkt utifrån syftet i studien. Sedan 

kondenserades de meningsbärande enheterna, det vill säga förkortades med bevarad 

essens (Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade meningsbärande enheterna 

kodades därefter.  
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Materialet med de meningsbärande enheterna, de kondenserade enheterna och koderna 

bearbetades vid flertal tillfällen med syftet i fokus och korrigerades för att säkerställa 

innehållet i dessa. Koderna sorterades och grupperades utifrån likheter och utifrån 

grupperingarna skapades subkategorier. Dessa subkategorier ställdes sedan samman 

under övergripande kategorier. Även i detta steg gjordes flertal ändringar och 

justeringar under arbetets gång. Dataanalysprocessen illustreras i Tabell 1. I enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004) exkluderades inga data som var relaterade till 

syftet när kategorierna skapades.  

 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid skapandet av kategorier 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Nä men sen är det ju vad 

man har för inställning 

själv liksom är jag villig 

att donera mina organ om 

nåt skulle ske har man 

pratat med sina nära och 

kära om det…  

 

Vad har man själv för 

inställning, har man 

pratat inom familjen 

Egen 

inställning till 

donation? 

Personligt 

förhållningssätt 

Förhållningssätt 

och bemötande 

Nej men eftersom det är 

så sällan kan man ju 

aldrig vara förberedd och 

det kan man ju aldrig i 

jobbet över huvudtaget så 

ser våran vardag ut så att 

säga, du kan ju inte gå 

och vara förberedd på 

saker och ting utan det 

kommer när det kommer 

I vårt yrke går det ej 

att vara förberedd på 

allt, det kommer när 

det kommer. 

Går ej att 

förbereda sig 

för allt 

Strategier Begränsad 

erfarenhet 

Men så, vi har ju ett PM 

det har vi ju, där det står 

liksom klart och tydligt 

vilka prover som ska tas 

och så vidare… 

Finns klara tydliga 

riktlinjer för vilka 

prover som ska tas 

Tydliga 

riktlinjer 

Rutiner och 

riktlinjer 

Kunskap och 

beredskap 

 

ETISKA ASPEKTER 

Verksamhetschefens godkännande inhämtades inför studien. Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer (2002) innehåller fyra grundläggande krav vilka har följts i studien; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
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Blivande deltagare gavs muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte 

samt informerades även i direkt anslutning till intervjun om att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta om de så önskade och på så vis inhämtades muntligt 

informerat samtycke. Konfidentialitet utanför fokusgruppen garanterades genom att allt 

material avidentifierades och inga namn framgår i resultatet. Det inspelade materialet 

förvarades oåtkomligt för obehöriga och raderades efter dataanalysen. Materialet 

kommer endast att användas till denna studie. Studien bedöms inte innebära några 

risker för deltagarna.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan i Tabell 2 för översikt och därefter i löpande text under 

rubriker med citat. Dataanalysen resulterade i 109 koder som delades in i fyra 

huvudkategorier med nio subkategorier. Antalet deltagare i fokusgruppintervjun var 

fyra stycken. De hade varierande yrkeserfarenhet, från att ha arbetat ett år till över tjugo 

år inom intensivvård. Erfarenheten av att ha vårdat organdonatorer var även den 

varierande, från att aldrig ha vårdat en organdonator till att ha varit delaktig vid ett 

flertal tillfällen. 

 

Tabell 2. Resultatet redovisat i kategorier med subkategorier 

Kategori Begränsad 

erfarenhet 

Förhållningssätt 

och bemötande 

Stöd från 

omgivningen 

Kunskap och 

beredskap 

Subkategori Sällsynt 

situation 

Strategier 

Personligt 

förhållningssätt 

Förhållningssätt 

utåt 

Stöd från 

DOSS 

Stöd från 

kollegor och 

verksamhet 

Rutiner och riktlinjer 

Utbildning/Förvärvad 

kunskap 

Behov 

 

Begränsad erfarenhet 

Sällsynt situation 

Det framkom under intervjun att situationer där en potentiell organdonator vårdades på 

den berörda avdelningen inte var vanligt förekommande. Erfarenheten av att ha varit 

delaktig i processen var varierande bland deltagarna. De som hade erfarenhet av 



 

  13 

organdonationsprocessen hade endast varit delaktiga ett fåtal gånger. Då hade flera av 

deltagarna varit verksamma många år som intensivvårdssjuksköterskor.  

 

”Jag har jobbat över tjugo år i intensivvård och jag kanske har haft tre patienter under 

de här tjugo åren där jag följt hela vägen så att säga.” 

 

Svårigheten att få och upprätthålla en rutin kring organdonationsprocessen just för att 

situationen så sällan uppstod påpekades av flera deltagare. Uppfattningen var dessutom 

att det inte talades så mycket om processen på enheten förutom när det var aktuellt 

vilket då var sällan. Deltagarna hade en uppfattning om att de gånger som eventuella 

potentiella donatorer fanns på enheten så skickades de oftast iväg till andra enheter. 

 

”Men vi har ju inte haft så mycket donationer här hos oss, det är mest på NIVA 

egentligen … så man får ju aldrig någon större rutin på det.”  

 

En av deltagarna uttryckte en känsla av lättnad över att situationen så sällan uppstod på 

grund av avsaknaden av praktisk erfarenhet och bristande utbildning. 

 

”Jag är liksom glad att det inte händer så ofta ändå. Det låter ju hemskt men det är 

inte så ofta, jag känner inte att jag har varit med om det så ofta.” 

 

Strategier 

Olika strategier att hantera situationen utkristalliserades under intervjun. Flera av 

deltagarna uttryckte att det inte var möjligt att skaffa sig rutin på situationer som sker så 

sällan utan situationen får hanteras på bästa sätt när den väl uppstår. Att det inte går att 

förbereda sig på allt som kan komma att ske och att det är så arbetssituationen ser ut för 

intensivvårdssjuksköterskor idag lyftes fram. 
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”Eftersom det är så sällan kan man ju aldrig vara förberedd och det kan man ju aldrig 

i jobbet överhuvudtaget, så ser vår vardag ut så att säga, du kan ju inte gå och vara 

förberedd på saker och ting utan det kommer när det kommer.” 

 

Uppfattningen var att ovana situationer alltid kan uppstå oavsett erfarenhet. Dock lyftes 

att som ny i yrket kan upplevelsen av situationer som denna vara mer stressande än för 

dem med fler yrkesverksamma år bakom sig. Med mer erfarenhet är det lättare att ta 

situationen som den kommer. En av deltagarna som inte hade någon praktisk erfarenhet 

av organdonationsprocessen uttryckte det som att det skulle kunna underlätta att 

föreställa sig att det är som att vårda vilken annan patient som helst. Genom att använda 

sig av ett sådant sätt att tänka skulle svårigheterna i att vårda en potentiell donator 

kunna minska. 

 

”Jo, man det är ju nog ändå skillnad tror jag, att man är ny.” 

 

”Jo absolut, men då är man ju skraj för allting, alltså förstå mig rätt, då är man ju mer 

uppstressad.” 

 

Det framkom en uppfattning om att det är svårt att kunna allting innantill och att det 

inte heller egentligen behövs då det alltid finns hjälp tillgänglig i form av kollegor med 

erfarenhet och kunskap. Det talades även om att använda sitt sunda förnuft. 

 

”Man hamnar ju i situationer där det är långt mellan varven. Man har inte allting på 

händer och fötter, då får man ju fråga, vad är det som är så farligt med att fråga? 

Ingen kan allting, vi är aldrig fullärda.”  

 

”Faktiskt tycker jag att man helt enkelt får använda sitt sunda förnuft och sen den 

erfarenheten man har för vi har ju inte haft något annat att tillgå.”  
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En av deltagarna uttryckte att det inte är någon större skillnad att ta hand om en 

potentiell organdonator jämfört med att ta hand om andra döende patienter. Båda 

situationerna kräver samma typ av vårdinsatser med upprätthållande av andning och 

cirkulation. Samma deltagare uttryckte dock att det till viss del är skillnad gällande 

bemötandet av närstående men att gällande den biten så fanns DOSS att tillgå. 

 

”Det är ingen skillnad i omhändertagandet du ska ju ha samma omhändertagande som 

du har normalt. Jag menar du har ju patienter som du vårdar länge där du 

upprätthåller allting med vår tekniska apparatur och mediciner och sen bestämmer 

man att nej nu lägger vi ner, så tar det en timme ibland kanske två-tre så är patienten 

borta. Vad är skillnaden egentligen?” 

 

Förhållningssätt och bemötande  

 Personligt förhållningssätt 

Även om situationen med vård av potentiell donator inte förekom ofta på enheten så 

fanns det hos flera av deltagarna tankar och reflektioner kring 

organdonationsprocessen. Vikten av att själv känna sig trygg i situationen för att det ska 

bli bra när det väl händer lyftes fram. En av deltagarna som saknade praktisk erfarenhet 

av organdonationsprocessen hade själv sökt information bland annat genom att läsa de 

riktlinjer som fanns på enheten samt genom samtal med en kollega som arbetar som 

DOSS. Flera av deltagarna hade tänkt och reflekterat över sin egen inställning till att 

donera organ och även pratat om det inom familjen. En av deltagarna berättade att det 

var information som givits på arbetsplatsen som fick igång tankarna kring att själv ta 

ställning. En annan deltagare lyfte fram att det kan vara av betydelse för den egna 

beredskapen inför organdonationsprocessen att själv ha tagit ställning, vilket samtliga 

deltagare höll med om. 

 

”För det är ju svårt att veta hur man tar det själv. Det gäller ju att man står där och 

själv känner sig trygg i situationen.” 
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”Sen är det ju vad man har för inställning själv, är jag villig att donera mina organ om 

något skulle ske? Det är också en form av förberedelse inför det här så att säga, hur 

man själv har ställt sig, att man törs prata om det med sina nära.”  

 

En av deltagarna utan egen erfarenhet av organdonationsprocessen påtalade att som 

intensivvårdssjuksköterska ska det finnas en öppenhet för tanken om potentiella 

donatorer. 

 

”Jag har för mig att det står någonting att man som sjuksköterska ska vara öppen för 

det eller när jag har en patient, vårdar den patienten, att jag ska tänka också kan det 

vara aktuellt med donation här.” 

 

Förhållningssätt utåt 

De flesta av deltagarna uttryckte att omhändertagandet av en potentiell donator var 

annorlunda utifrån flera olika aspekter. Uppfattningen var att det tillkom diverse 

provtagningar och undersökningar utöver det vanliga omhändertagandet. Vikten av att 

organen hålls i bra skick inför uttagsoperationen betonades av flera av deltagarna. 

 

”Så har man ju hela processen framför sig. Så det gäller verkligen att se till att 

organen är ordentligt, att det är ordentlig cirkulation, det är ju lite 

specialbehandlingar.”  

 

Något som också upplevdes och uppfattades som annorlunda var vetskapen och 

insikten om att patienten är död men ändå fortgår vården med exempelvis andnings- 

och cirkulationsunderstöd. Att det inte är någon skillnad utseendemässigt från det när 

patienten fortfarande är vid liv eller efter det att döden konstaterats lyftes också fram 

och att det kan vara förvirrande både för personal och närstående. 

 

”Det är väl det här att sköta en patient som är död, när respiratorn tuffar på och med 

dropp och alltihop fast patienten är död, det är väl det som i så fall är annorlunda.” 
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”De är ju varma, de ser ju nästan levande ut, så jag menar man ser ju ingen skillnad 

på dem.”  

 

En av deltagarna återkom upprepade gånger till det faktum att det är annorlunda att 

vårda en donator jämfört med att vårda en nedsövd patient i respirator. 

 

”Det blir ju annorlunda, det tycker jag, att vårda en död patient … Det är inte precis 

som att sköta en vanlig iva-patient inte, det är det inte riktigt tycker jag … Det är 

annorlunda, det är definitivt annorlunda.” 

 

Flera av deltagarna uttryckte vikten av att ha en beredskap kring sitt förhållningssätt till 

den döde som exempelvis att inte prata till donatorn vid omvårdnad. Detta dels för att 

inte skapa förvirring hos de närstående men också för att personalen kan ha svårt att 

skilja den döde donatorn från en vanlig nedsövd patient då de ter sig lika till utseendet. 

Ett exempel togs upp där personalen gjort just detta vilket resulterat i att de närstående 

känt en osäkerhet kring om döden verkligen inträtt eller inte. 

 

”Jag tycker att man ändå måste tänka till på det. För jag menar, jag har varit med om 

att man står och pratar med en död patient, att man inte tänker på det för patienten är 

ju nedsövd Så man måste ju tänka till på att patienten inte är levande. Vi pratar ju 

alltid med våra patienter även om de är nedsövda.” 

 

”Som du sa x för det har ju hänt någon gång tror jag att någon pratade så under 

processen och anhöriga var där och blev lite, ja väldigt förvirrade. Vad är det här nu? 

Är han död eller inte. Sådant är ju viktigt.” 

 

En av deltagarna nämnde att i mötet med de närstående är kunskapen om hur 

fastställande av död går till och kriterierna kring det viktig att ha. Detta för att kunna 
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förmedla trygghet och förvissa de närstående om att det inte är någon tvekan utan att 

deras närstående oåterkalleligt är borta.  

 

”Det finns ju ordentliga direkta kriterier, så det ska ju aldrig vara någon tvekan så att 

säga.” 

 

Hos några av deltagarna framkom en viss osäkerhet när det gällde mötet med de 

närstående i situationen som sådan. En lättnad uttrycktes över att ansvaret för att ställa 

frågan till de närstående om donation inte låg på sjuksköterskan utan på läkaren. 

 

”Men just och ställa den frågan, ta upp det, bara ta upp det tycker jag, är jag glad att 

jag inte behöver göra.”  

 

Stöd från omgivningen 

Stöd från DOSS 

Samtliga deltagare såg det som mycket positivt att det alltid finns en DOSS att tillgå 

som ett stöd för dem i organdonationsprocessen. Både de deltagarna med och de utan 

praktisk erfarenhet var överens om detta. En deltagare beskrev att det var skönt att ha 

stöd från DOSS i den etiskt svåra situationen och att bara vetskapen om att DOSS 

kommer skyndsamt och tar över ansvaret gör det lättare att hantera det hela. 

 

”Det är väldigt skönt att det finns en DOSS sjuksköterska verkligen. För att det där 

med anhöriga, det känner jag att den där etiska biten och hur man ska gå till väga, när 

man ska ha kontakt med anhöriga. Den tycker jag känns jobbig om man säger.” 

 

”Sen har vi ju dessutom en DOSS som kommer sen så då behöver jag ju inte tänka så 

mycket mer utöver det men egentligen kan man ju bara, ja fortsätta som man gjort 

innan.” 

 



 

  19 

Stöd från kollegor och verksamhet  

Det uttrycktes en känsla av trygghet i att stödet från kollegor fanns där. Att det alltid 

fanns någon att fråga som hade den kunskap som efterfrågades samt att hjälp fanns att 

få om det behövdes. Det faktum att de aldrig arbetade ensamma poängterades särskilt. 

Samtliga deltagare tyckte att det fanns en tillåtande miljö på den berörda enheten när 

det gäller att våga fråga då den egna erfarenheten och kunskapen inte räcker till. Vidare 

poängterades vikten av att kunna söka stöd hos sina kollegor om en jobbig situation 

uppstått, att det måste finnas möjlighet att kunna prata av sig för att inte känna sig 

otillräcklig. 

 

”Du har ju ett bra nät runt omkring dig, allt hänger inte på dina axlar, det är ju ett 

teamwork man är ju aldrig ensam, eller hur? Det är ju det som är det viktiga och tycker 

man det är jobbigt på något sätt så har man ju alltid kollegor. Sen kan man diskutera 

det efteråt också så att man inte går och bär på någonting som man tycker att man inte 

orkar riktigt, att man inte är tillräcklig på något sätt. Det är det som är det viktiga.” 

 

Uppfattningen hos deltagarna var att det fanns ett bra stöd från enhetens läkare.  Två 

deltagare uttryckte att läkaren har en stor del i processen samt att ansvaret för att ta upp 

frågan om donation med de närstående i huvudsak ligger hos dem. 

 

Kunskap och beredskap 

Rutiner och riktlinjer 

Deltagarna uppgav att de tagit del av donationsmanualen på avdelningen, vilken de 

refererade till som pm, och att det i den fanns bra och tydliga riktlinjer kring 

donationsprocessen. En av deltagarna poängterade att det där framgår klart och tydligt 

hur förfarandet går till både med praktiska detaljer och aktuella telefonnummer 

exempelvis till DOSS lätt tillgängliga.  

 

”Vi har ju ett pm där det står klart och tydligt vilka prover som ska tas och så vidare. 

Jag har varit med en gång, då är det ju DOSS-sjuksköterskan … och då ringer man ju 
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in den personen och under tiden innan den kommer får man väl börja med provtagning 

och sådana saker och då står det klart och tydligt i det här pm:et.” 

 

En annan av deltagarna lyfte fram att det är bra med rutiner som stöd för att säkerställa 

att det blir värdigt för närstående. Samma deltagare uppgav att frågan om donation som 

möjlighet alltid uppmärksammas i samband med dödsfall i och med att det finns inlagt i 

enhetens datasystem och att en potentiell donator därmed aldrig ska missas. 

 

”Ja, vi har det då i vårt system … när patienten avlider så kommer det här på 

sluttampen upp med donation … så att det har vi alltid med oss på vilket sätt patienten 

har dött och om det varit kontakt med donationsansvarig.”  

 

Utbildning och förvärvad kunskap 

Deltagarna uppgav att de inte hade haft eller kunde minnas någon nämnvärd utbildning 

under specialistutbildningen gällande organdonationsprocessen.  

 

”Jag kan inte komma ihåg att jag haft någon utbildning alls. Jag har läst här hur det 

går till, det här pm:et. Men visst jag kan ha glömt … Jag tror vi hade någon 

etikdiskussion bara.” 

 

En av dem beskrev att hon inte hade så mycket kunskap med sig från början men fått 

det successivt genom kurser och erfarenheter och därmed fått redskap att kunna hantera 

och besvara närståendes funderingar. Att ha kunskap om vilka kriterier som gäller vid 

fastställande av hjärndöd uppgavs också vara ett bra hjälpmedel i kontakten med 

närstående. Även om det främst var läkaren som hade ansvaret för att förklara det 

fysiologiska förloppet för de närstående betonades vikten av att själv ha kunskapen för 

att kunna förklara och stötta de anhöriga. Kriterierna hade ansvarig donationsläkare på 

enheten gått igenom noggrant. Uppfattningen bland deltagarna var att vem som var 

donationsansvarig läkare på kliniken hade betydelse för hur mycket uppmärksamhet 

organdonationsprocessen fick. En aktiv läkare kunde innebära att frågan lyftes fram 

både på arbetsplatsen och på exempelvis studiedagar mer frekvent. 
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”X har ju varit väldigt noga med att gå igenom vilka kriterier som gäller. Det är ju så 

väldigt många så att det kan ju inte gå fel. Sånt har x tagit upp mycket vet jag och 

pratat om på planeringsdag som vi haft. … till exempel är de oftast väldigt oroliga och 

tror att; är det verkligen så här nu, har ni verkligen gjort rätt? Jag menar då brukar vi 

ju oftast kanske säga att du får ju prata med doktorn en gång till men åtminstone så att 

man har det i bakfickan.” 

 

Samtliga deltagare hade erbjudits utbildning på arbetsplatsen och en del hade sökt 

externa utbildningar via kurser. Deltagarna hade klart för sig vad det fanns för sökbara 

kurser och hade även tydliga uppfattningar om kvalitén på dessa. De som hade gått 

dessa kurser var av uppfattningen att de hade varit mycket givande och 

rekommenderade dem varmt. 

 

”Så finns det ju det här OFO, är det OFO eller? och där går vi ju också … det är 

kurser man får söka, den är väldigt bra, den kan jag rekommendera.” 

 

Behov 

Från flera av deltagarna uttrycktes en önskan om mer praktiskt erfarenhet och även ett 

visst behov av mer kunskap fanns.  

 

”Man skulle behöva ha mer praktik självklart.”  

 

”Jag skulle gärna ha mer utbildning.”  

 

En av deltagarna uttryckte även ett behov av väldigt mycket stöd av omgivningen i 

form av DOSS eller mer erfarna kollegor i en sådan situation och önskade också mer 

utbildning inom området. Svårigheten att kunna identifiera en potentiell donator lyftes 

fram. 
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”Jag vet nästan ingenting tycker jag då, jag känner så här, skulle jag ha den patienten 

skulle jag vara ganska blank. Jag skulle behöva väldigt mycket stöd av henne då eller 

av någon av er. … Jag kanske inte är där än att jag skulle se det eller tänka att det här 

är nog en patient som är aktuell för donation.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I begreppet trovärdighet ingår flera olika dimensioner såsom giltighet, tillförlitlighet, 

delaktighet samt överförbarhet (Lundman och Graneheim, 2012). För att stärka 

giltigheten i denna studie har citat lyfts fram i resultatet för att belysa att det som 

kommit fram i analysen speglar vad deltagarna faktiskt har sagt under intervjun.  

Deltagarna hade varierande erfarenhet inom området, detta möjliggjorde att ämnet blev 

belyst utifrån flera olika perspektiv vilket också kan anses stärka giltigheten. Det kan 

även understrykas att samtliga deltagare kom till tals och var aktiva under 

fokusgruppintervjun. Tillförlitlighet uppnåddes genom att datainsamlingen och 

dataanalysen utfördes gemensamt av författarna. Avsevärt med tid och reflektion lades 

på varje steg i analysprocessen för att få fram följdriktiga kategorier, vilket bedöms ha 

stärkt tillförlitligheten. Genom att urval, datainsamling och analys är beskrivna i detalj 

kan resultatet i studien ses som överförbart till andra grupper i viss mån, dock måste 

resultatet ses med hänsyn och i relation till sammanhanget, utifrån deltagarna och den 

berörda enheten. Lundman och Graneheim (2012) menar att forskarens delaktighet 

alltid speglar resultatet i viss utsträckning vid en intervjustudie (a.a.) vilket även torde 

gälla denna studie. 

 

Urval 

Då fokus i studien främst var att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor i allmänhet 

ställer sig till organdonationsprocessen föll valet på en allmän intensivvårdsavdelning. 

Hade istället en intensivvårdsavdelning med neurologisk inriktning valts hade resultatet 

troligtvis sett annorlunda ut då det på en sådan enhet sker donationer mer frekvent. Där 

hade en annan typ av uppfattning och beredskap kring processen kunnat förväntas. 

Inklusionskriterier som innefattade intensivvårdssjuksköterskor både med och utan 
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erfarenhet ansågs som relevanta för studiens syfte. Ett annat angreppssätt hade kunnat 

vara att endast inkludera de intensivvårdssjuksköterskor med tidigare erfarenhet av 

organdonationsprocessen men då hade viktiga aspekter och synvinklar från de utan 

erfarenhet inte kunnat komma fram. 

 

I Halkier (2010) lyfts det fram att det kan vara svårt att intervjua bekanta personer, 

kommunikationen kan bli underförstådd och så kallade självklara uppfattningar kanske 

inte kommer fram. Då båda författarna har anknytning till den berörda enheten finns en 

möjlighet att det hade påverkat urvalet och därmed resultatet. För att minska risken för 

detta kontaktades en gatekeeper inför rekryteringsprocessen, vilket är en strategi som 

enligt Polit och Beck (2012) kan ge tillträde till studiedeltagare. Fördelen var att de 

personliga relationerna inte hade inflytande över urvalet, en nackdel kan ha varit att 

kontrollen över urvalsprocessen upphörde då den lades helt på gatekeepern. Det skulle 

även kunna tänkas att urvalet påverkats av att de tillfrågade visste vilka som skulle 

genomföra intervjun.  Det är dock inte möjligt att säga om och hur resultatet skulle ha 

påverkats av det ena kontra det andra tillvägagångssättet. Urvalet var begränsat så 

tillvida att det var beroende av antalet intensivvårdssjuksköterskor som var i tjänst vid 

skiftbytena. Genom att använda en gatekeeper underlättades urvalsprocessen då denne 

hade full tillgång och överblick över scheman på enheten. 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervju valdes som metod då det bedömdes vara det lämpligaste tillvägagångssättet för 

att nå syftet och få fram den information som eftersöktes. Jämfört med individuella 

intervjuer kan gruppintervjuer resultera i att en bredare omfattning av tankar 

framkommer (Wibeck, 2010), detta passade studiens syfte och därför föll valet på 

fokusgruppintervju. En annan fördel som finns beskrivet med fokusgruppintervjuer är 

att den sociala interaktionen i gruppen kan bidra till att mer komplexa data kommer 

fram (Halkier, 2010).  

 

Det finns ett flertal olika teorier kring vilket antal gruppmedlemmar en fokusgrupp bör 

ha. I denna studie valdes att följa Wibecks (2010) rekommendationer om en 

gruppstorlek med inte färre än fyra och inte fler än sex deltagare. Detta menar Wibeck 



 

24 

(2010) är optimalt för gruppdynamiken och interaktionen mellan deltagarna. Annan 

litteratur (Halkier, 2010) rekommenderar ett större antal deltagare såsom sex till tolv 

deltagare men tar också upp exempel på alstrande grupper med tre till fyra deltagare. I 

föreliggande studie blev deltagarantalet slutligen fyra stycken. Intervjun förlöpte väl, 

alla kom till tals och upplevelsen var att atmosfären i rummet var tillåtande och 

avspänd. Det material som framkom ansågs tillräckligt för att utföra en innehållsanalys 

med avsikt att svara på studiens syfte. 

 

Wibeck (2010) anser att en passande blandning av personer krävs för att en fokusgrupp 

ska fungera bra. Interaktion mellan deltagarna underlättas om de har liknade bakgrund 

gällande utbildning och kunskap, vilket även stödjs av Polit och Beck (2012) som 

menar att människor då blir mer bekväma med att uttrycka sina åsikter. 

Gruppdeltagarna i denna studie kan betraktas som en homogen grupp utifrån en del 

avseenden men skiljde sig åt i andra. De hade en gemensam bakgrund i form av 

yrkestillhörighet och var anställda på samma arbetsplats och hade alla teoretisk 

kunskap och utbildning inom området. Däremot varierade åldern och den praktiska 

erfarenheten. Det uppfattades under intervjun som att de inte hade några problem att 

tala fritt inför varandra och de uttryckte sina åsikter även när dessa gick isär och på så 

sätt kom variationer fram. Deltagarna i studien kände varandra sedan tidigare vilket kan 

ha både för- och nackdelar. Wibeck (2010) beskriver att användandet av en existerande 

grupp kan underlätta på så sätt att det faller sig naturligt att alla deltar i diskussionen, 

men det kan också medföra att saker inte kommer fram då det tas för givet inom 

gruppen (a.a.). Det finns en möjlighet att det hade en viss påverkan på diskussionen och 

således resultatet. Intervjun genomfördes i ett litet rum i en miljö som var bekant för 

deltagarna och alla satt i cirkel omkring ett runt bord vilket enligt Wibeck (2010) 

skapar bra förutsättningar för gruppinteraktion och kommunikation då den fysiska 

omgivningen kan påverka samspelet mellan deltagarna. 

 

Provintervju utfördes ej innan den planerade fokusgruppintervjun. Istället utformades 

en checklista i förberedande syfte inför intervjun med tänkt struktur för inledning, 

intervju och avslut. Detta för att kunna ha beredskap för oväntade situationer och 

förvalta tiden så som tänkt. Inför intervjun utformades en intervjuguide att använda 

som stöd till frågeställningen. Under intervjun gick moderatorn in vid några tillfällen 
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och använde sig utav stödfrågorna, bilaga 1, och uppföljande frågor då diskussionen 

avvek från ämnet eller för att lyfta fram något för syftet intressant. Det är möjligt att 

moderatorn hade kunnat vänta ut deltagarna lite längre för att se om de själva tagit upp 

ämnen av intresse. 

  

En nackdel med fokusgrupper kan vara att de är svåra att organisera och att 

rekryterings- och analysprocessen kan kräva både tid och resurser (Wibeck, 2010; 

Bryman, 2011). Tidpunkten för genomförandet av intervjun var styrd utifrån 

verksamheten då intervjun skulle genomföras under deltagarnas arbetstid. Det kan 

tänkas att tiden vid skiftbyte inte var ideal. Vissa av deltagarna var på gång att avsluta 

sina pass och andra hade precis påbörjat sina vilket kan ha haft påverkan på deras 

sinnesstämning som exempelvis trötthet eller stress. Detta kan i sin tur ha påverkat hur 

delaktiga de var under intervjun och så till vida resultatet. En av deltagarna tog del av 

deltagarinformationen strax före intervjun. Detta kan ha haft effekten att deltagaren 

känt sig pressad att medverka i studien då tiden att reflektera över sitt val kan ha varit 

otillräcklig. Deltagaren tedde sig dock positiv till att delta och var aktiv i diskussionen. 

Information gavs också till alla deltagarna innan intervjun påbörjades om att det var 

frivilligt samt att de hade rätt att avbryta när som helst under intervjun.  

 

En annan nackdel med fokusgruppsintervjuer kan vara att en del människor har svårt att 

prata och uttrycka sin mening inför andra. Det kan också bli så att individuella åsikter 

och tankar inte kommer fram på grund av gruppdynamiken, att det bildas kollektiva 

åsikter där endast ett sätt att resonera är rätt (Polit & Beck, 2012; Wibeck, 2010). Som 

tidigare nämnts föreföll samspelet mellan deltagarna fungera väl under intervjun och 

upplevelsen var att de uttryckte sina tankar och åsikter fritt. Det finns dock en möjlighet 

att gruppdynamiken mellan deltagarna varit sådan att den kan ha påverkat resultatet 

utan att det varit noterbart för författarna. 

 

Teoretisk mättnad kan användas som ett mått på att det som finns att upptäckas har 

upptäckts, det innebär att mindre och mindre ny information framkommer från varje ny 

grupp tills att området slutligen är mättat (Wibeck, 2010). Endast en fokusgruppintervju 

genomfördes då detta är en studie inom ramen för en specialistutbildning på avancerad 
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nivå med begränsad tid till förfogande. Syftet var inte heller att göra en jämförande 

studie. Det går således inte att avgöra om det fanns en teoretisk mättnad i materialet.  

 

Dataanalys 

Transkriberingen utfördes ordagrant med inkludering av tysta pauser, skratt med mera. 

Författarna återgick till det inspelade materialet med jämna mellanrum om det var 

minsta oklarhet kring innehållet, vilket rekommenderas i Wibeck (2010) för att inte 

förlora viktiga delar i analysförfarandet. Det var vid några få tillfällen svårt att höra vad 

som sades och vem som sa vad på inspelningen vilket Wibeck (2010) tar upp som en 

känd svårighet vid transkription av fokusgruppintervjuer. Det bedöms ändå inte ha 

påverkat analysen och därmed resultatet i sin helhet utan var troligtvis endast enstaka 

detaljer. 

 

Innehållsanalys med en manifest ansats har använts som analysmetod. Metoden valdes 

utifrån Graneheim och Lundmans (2004) rekommendationer då det beskrivs som en 

lämplig utgångspunkt vid textanalys. Ambitionen har under hela analysprocessen varit 

att vara så textnära som möjligt. Dock beskriver Graneheim och Lundman (2004) att en 

text alltid har flera olika innebörder och analysen påverkas därför av forskarens 

erfarenheter och förförståelse det vill säga en viss tolkning uppstår. Detta har troligtvis 

skett även i föreliggande studie.  

 

Den första delen i analysfasen bestod i att plocka ut de meningsbärande enheterna från 

transkriptet. Detta gjordes gemensamt av författarna med syftet i åtanke. Nästa steg i 

analysen bestod i att kondensera de meningsbärande enheterna och sedan att förse dessa 

med koder. Detta arbete utfördes först gemensamt och kontrollerades sedan enskilt för 

att jämföra om andra tankar kommit fram, vilket är ett sätt att öka tillförlitligheten 

enligt Lundman och Graneheim (2012). Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) 

att inga data som är relaterade till syftet skall exkluderas vid skapandet av kategorier, 

en kod får heller inte passa in under flera kategorier, vilket har beaktats under analysens 

gång. Lundman och Graneheim (2012) lyfter också fram vikten av att lagom stora 

meningsbärande enheter plockas ut. Under analysens gång uppmärksammades att 

enstaka meningsbärande enheter var för korta och i vissa fall har det även funnits 
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oklarheter under kategoriseringen av koderna. För att inte förlora innehållet i materialet 

återgick författarna till transkriptet och gjorde justeringar därutifrån under processens 

gång. Oklarheter i analysprocessen kan ha orsakats av bristande erfarenhet av 

analysmetoden och skulle eventuellt kunna ha haft en viss påverkan på resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Studien har som syfte att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor uppfattar sin 

kunskap och beredskap gällande organdonationsprocessen.  I resultatet 

utkristalliserades fyra huvudkategorier. Utifrån dessa kategorier diskuteras resultatet 

nedan i relation till tidigare forskning på området. 

 

Begränsad erfarenhet 

Det påtalades av samtliga deltagare att det fanns liten möjlighet till praktisk erfarenhet 

av organdonationsprocessen på den berörda enheten då situationen sällan förekom och 

att det därför var svårt att upprätthålla någon rutin. Detta torde spegla hur verksamheten 

ser ut på många allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige, enligt Flodén et al. 

(2011b) är organdonation relativt ovanligt inom svensk sjukvård och de som har mest 

erfarenhet av att vårda potentiella donatorer är framförallt de 

intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelningar inriktade på 

neurologi.  

 

Resultatet i denna studie visade på en skillnad i förhållningssättet till situationen som 

sådan mellan intensivvårdssjuksköterskor som var nya i yrket jämfört med de 

intensivvårdssjuksköterskorna med längre erfarenhet. Det ansågs att med mer 

erfarenhet var det lättare att hantera situationen då de uppstod. Tidigare forskning visar 

på liknande resultat, Meyer et al. (2012) påvisade att graden av erfarenhet som 

intensivvårdssjuksköterska påverkade hur den professionella kompetensen uppfattades, 

ju mer erfarenhet desto högre skattad kompetens. I Pelleriaux et al. (2008) framkom att 

sjuksköterskor med mer än fem års erfarenhet inom intensivvård skattade att de kände 

sig säkrare på att utföra donationsrelaterade uppgifter än de sjuksköterskorna med 

mindre erfarenhet inom intensivvård. Meyer et al. (2012) diskuterar i slutsatsen i sin 
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studie att det borde skapas en kultur på intensivvårdsavdelningar där diskussioner kring 

olika aspekter av organdonationsprocessen uppmuntras och där erfarna kollegor hjälper 

och underlättar nya sjuksköterskors inlärning. 

 

Förhållningssätt och bemötande 

Tidigare forskning visar på att intensivvårdssjuksköterskors inre känslor påverkade 

deras inställning och beteende gällande organdonation (Watkinson, 1995). Detta 

framgick också i denna studie där vikten av att känna sig trygg i situationen påtalades 

och att det kan ha betydelse för den egna beredskapen att reflektera över sin inställning 

och sitt förhållningssätt till donation. Det kan även ses i perspektiv till Meyer och 

Bjørks studie (2008) där flera intensivvårdssjuksköterskor nämner att det viktiga är att 

känna sig själv för att kunna känna sig säker i mötet med närstående. De ansåg även att 

om någon inte kände sig bekväm med att vårda en donator skulle denne ha möjlighet att 

avstå (a.a.). Resultatet i Flodén et al. (2011a) redovisar att intensivvårdssjuksköterskor 

ansåg det viktigt att ha en medvetenhet om sina egna uppfattningar då det fanns en tro 

på att denne medvetet eller omedvetet agerade utifrån dessa. 

 

Det framkom vid flertalet tillfällen under intervjun att det var annorlunda att vårda en 

donator gentemot en vanlig intensivvårdspatient vilket också finns beskrivet i tidigare 

forskning (Watkinson, 1995; Flodén & Forsberg, 2009; Flodén et al., 2011a). 

Intensivvårdssjuksköterskor uppfattade vårdandet av en donator som känslomässigt 

krävande och att det fordrade ett särskilt engagemang (Flodén et al., 2011a). I Flodén et 

al. (2011b) framkom att det upplevdes som en känslomässig belastning och en extra 

arbetsbörda att vårda en avliden person i respirator. Även Ronyane (2009) tar upp att 

vårdandet av en hjärndöd patient kunde vara mer stressande för sjuksköterskan. 

 

I resultatet i föreliggande studie framgick att intensivvårdssjuksköterskorna betonade 

vikten av att organen hålls i bra skick inför uttagsoperationen, det fanns en uppfattning 

att vården intensifierades. Detta styrks av tidigare forskning såsom Flodén et al. 

(2011a) och Watkinson (1995). I Flodén et al. (2011a) redovisades 

intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar angående sitt professionella ansvar där 

optimering av organen för mottagaren framkom som ett ansvarsområde (a.a.). Ett 
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perspektiv som lyftes fram i denna studie var att det under pågående respiratorvård är 

svårt att se skillnad på en levande patient och en avliden donator då de i båda fallen kan 

vara varma och se levande ut. Det framkom i flera studier (Ronayne, 2009; Pearson, 

2001) att det kan vara ett bekymmer för intensivvårdssjuksköterskan gällande dennes 

förhållningssätt till den döde och även orsaka bekymmer för de närståendes förståelse 

av att döden verkligen har inträtt. Ronayne (2009) lyfter fram att sjuksköterskorna var 

medvetna om det dubbeltydliga i att de avlidna ofta såg friska och levande ut och att 

detta påverkade sjuksköterskornas uppfattningar. De förutsåg att närstående skulle 

tycka det var svårt att förstå hjärndödsbegreppet. Vidare menar Ronayne (2009) att 

denna dubbeltydlighet borde erkännas och tas upp mer i utbildning för att kunna 

förbereda och hjälpa sjuksköterskor till förståelse för den egna reaktionen i denna 

vårdsituation. 

 

I Flodén et al. (2011a) framkom att det är av yttersta vikt att 

intensivvårdssjuksköterskan har en god förståelse gällande hjärndödsbegreppet och 

vilka kriterier som ska uppfyllas för att det ska kunna konstateras att döden inträtt (a.a.). 

Även i föreliggande studie framkom detta som en viktig aspekt för att kunna stödja de 

närstående i att förstå att deras närstående oåterkalleligt är borta och att det inte finns 

någon tvekan om detta. Vidare visade resultatet en uppfattning om att det är av vikt att 

tänka på sitt förhållningssätt till donatorn i olika vårdsituationer, såsom exempelvis att 

inte tala till den döde som om den vore levande då det kan förvirra de närstående, vilket 

också finns beskrivet i tidigare studier (Pearson et al., 2001; Ronayne, 2009). I 

Ronayne (2009) beskrivs dock olika synsätt på kommunikation, en del sjuksköterskor 

menade att det kunde vara förvirrande för närstående om personalen talade till donatorn 

och avstod från det medan andra upplevde att eftersom det var praxis att tala med alla 

patienter på intensiven gjordes så även i vårdsituationer med potentiella donatorer. I 

Meyer och Bjørks studie (2008) visades att intensivvårdssjuksköterskor upplevde 

tidpunkten då döden konstaterades som en slags vändpunkt. Om fel signaler då gavs till 

de närstående genom att tala med den döde såsom om den vore levande kunde det 

innebära att de närstående inte förstod att den döde var avliden och nytt hopp uppstod. 

Det var därför viktigt för vårdpersonalen att förbereda sig och tänka till innan så att de 

inte oavsiktligt talade med den döde (a.a.).  
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Stöd från omgivningen 

I resultatet uttrycktes en känsla av trygghet i och med stödet av kollegor, både i form 

av att det var ett öppet klimat på enheten och att hela organdonationsprocessen är ett 

samarbete. Vikten av samarbete styrks av tidigare forskning. Kollegornas attityder 

och beteenden kan ha betydelse för engagemanget i organdonationsprocessen och i 

värsta fall verka avskräckande (Kent, 2004). I Meyer och Bjørk (2008) redovisas 

liknande resultat där intensivvårdssjuksköterskor trycker på att samarbete och 

gemensam förståelse inom arbetsgruppen är nödvändigt för att processen ska förflyta 

väl. Risken finns att organ för transplantation missas om teamet inte kan samarbeta 

(a.a). Resultatet i föreliggande studie visade också på betydelsen av stödet från 

erfarna kollegor och att det alltid finns någon till hands att fråga eller som kan hjälpa 

till. Liknande resonemang belystes i Flodén et al. (2011a) där det framkom 

uppfattningar om att det är en del av intensivvårdssjuksköterskans ansvar att agera 

som förebild för sina kollegor och stötta den ansvariga sjuksköterskan. Detta 

exempelvis genom att erbjuda råd till denne och avlasta genom att utföra praktiska 

uppgifter (a.a.). Genom att ta vara på den erfarenhet som finns i verksamheten 

föreslår Meyer et al. (2012) att oerfarna sjuksköterskor skulle kunna få möjlighet att 

delta i ett vårdteam tillsammans med mer erfarna kollegor och på så sätt ges möjlighet 

till att ta del av deras kunskap och erfarenhet.  

 

Då funktionen som DOSS i Sverige endast förekommer inom Stockholms läns 

landsting har det varit problematiskt att finna jämförbara studier inom området. Enligt 

författarnas vetskap finns ej några sådana, därav valdes istället Stockholms läns 

landstings uppdragsbeskrivning för DOSS som utgångspunkt för diskussion. Stödet 

från DOSS, föreföll vara viktigt för hur trygga deltagarna i föreliggande studie kände 

sig inför organdonationsprocessen. Uppfattningen var att DOSS relativt snabbt kom 

och tog över ansvaret. I uppdragsbeskrivning för DOSS (Wanecek, u.å.) finns angivet 

att DOSS ska infinna sig på den enheten där donatorvård förekommer med kort varsel. 

Dessutom ska de avlasta den ordinarie personalen genom att medverka i vården. DOSS 

ska även samverka med den ansvariga läkaren i alla de medicinska frågor som har med 

donatorns behandling och vård att göra (a.a.) Att tala med de närstående upplevdes till 

viss del som svårt av deltagarna, även här sågs DOSS som ett stort stöd. I 

uppdragsbeskrivningen för DOSS (Wanecek, u.å.) står det att denne tillsammans med 
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patientansvarig läkare ska delta i samtal med de närstående kring organdonation, 

fungera som ett stöd för de närstående och vara delaktig i att ge dem information. 

DOSS finns med genom hela processen till dess att en eventuell donation är genomförd 

eller tills det beslutats om att ej gå vidare med processen. Detta var något som 

deltagarna i denna studie upprepade ett flertal gånger som positivt, att DOSS kommer 

skyndsamt och att ansvaret för hur situationen sedan utvecklas ligger på hela teamet 

kring de närstående.  

 

Möjligheten att i efterhand resonera kring svåra situationer tillsammans med sina 

kollegor framkom i föreliggande studie. Liknade resultat lyfts även fram i Meyer och 

Bjørk (2008) där det beskrivs att debriefing som involverar alla delaktiga i processen 

och uppmuntrar en öppen diskussion kan förbättra både samarbetet och den 

gemensamma förståelsen kring processen (a.a.). Att ha debriefing eller 

uppföljningssamtal med den personal som medverkat i donationsprocessen finns också 

beskrivet som ytterligare en av DOSS arbetsuppgifter (Wanecek, u.å.). 

 

Kunskap och beredskap 

I Flodén et al. (2011a) framkom uppfattningar om bristande organisation och avsaknad 

av tydliga riktlinjer vilket hade en negativ inverkan på intensivvårdssjuksköterskans 

möjlighet att fullfölja sitt professionella ansvar under organdonationsprocessen. 

Dessutom resulterade det i att potentiella donatorer missades (a.a). Resultatet i denna 

studie påvisade att donationsmanualen som deltagarna refererade till som pm och 

riktlinjer ansågs vara ett stort stöd i situationen och att de klart och tydligt visade på det 

praktiska tillvägagångssättet. Betydelsen av riktlinjer och vad de kan få för effekt har 

undersökts i en amerikansk studie av Dodd-McCue, Tartaglia, Veazey och Streetman 

(2005). Ett protokoll med syftet att främja en god kommunikation genom 

organdonationsprocessen baserat på multidisciplinärt samarbete med klara riktlinjer och 

tydliga ansvarsroller gavs till sjusköterskorna på samtliga intensivvårdsavdelningar på 

ett sjukhus. Upplevelsen av stress i yrkesrollen i samband med organdonation sjönk 

markant efter införandet av protokollet, skillnaden var signifikant (a.a) vilket kan ses 

som en indikation på vikten av väl utarbetade riktlinjer. 
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Vidare framkom en önskan om mer kunskap och ett behov av mer praktisk erfarenhet. 

Ett behov av mer kunskap och utbildning bland sjuksköterskor inom området har 

påvisats i ett antal tidigare studier (Flodén et al., 2011b; Kent, 2004; Meyer et al., 2012; 

Pelleriaux et al., 2008). I en studie av Collins (2005) efterfrågade sjuksköterskor mer 

och bättre utbildning under sjuksköterskeutbildningen samt regelbundna studiedagar. 

Detta för att bli bättre förberedda att vårda organdonatorer (a.a.) I Kent (2004) 

framkom att kunskapsnivån hade betydelse för i vilken utsträckning sjuksköterskorna 

engagerade sig i processen, ju mer kunskap desto större delaktighet. Det ökade 

självförtroendet kunskapen medförde underlättade kontakten med närstående (a.a.) Det 

har även visat sig att kunskapsnivån kan påverka inställningen till organdonation. I en 

studie av Ingram, Buckner och Rayburn (2002) kunde ett positivt samband påvisas 

mellan dessa faktorer. Således ledde en ökad kunskap till en mer positiv inställning till 

organdonation bland intensivvårdssjuksköterskor (a.a.) Deltagarna i studien uppgav att 

de inte kunde minnas någon specifik genomgång av organdonationsprocessen under 

specialistutbildningen. De upplevde att den kunskap de hade var ett resultat av kurser 

och information som erbjudits dem på arbetsplatsen samt till viss del information de 

själva sökt reda på. Detta skulle kunna tolkas som en brist från utbildningsväsendets 

sida.  I Flodén et al. (2011b) föreslås att utbildning i hjärndödsdiagnostik och 

bemötande av närstående skulle kunna hanteras i specialistutbildningen för 

intensivvårdssjuksköterskor. Även Collins (2005) lyfter fram att behovet av ett 

utbildningsprogram som förser sjukvårdspersonal med kunskap och medvetenhet vilket 

är av största vikt för donationsprocessen (a.a.). Samtliga deltagare i studien hade fått 

utbildning i någon form på arbetsplatsen och flera hade även deltagit i extern utbildning 

vilket varit uppskattat. Vidare utbildning kan ha en påverkan både på kunskapen och 

beredskapen inför processen. The European Donor Hospital Education Programme 

(EDHEP) är ett internationellt utbildningsprogram för intensivvårdsanställda i 

seminarieform.  Syftet är bland annat att förbättra förmågan att ge dödsbesked och 

förmågan att tala med närstående om donation. De psykologiska reaktionerna på förlust 

och sorg uppmärksammas (Muthny, Widenbusch, Blok & van Dalen, 2006). I Sverige 

har EDHEP arrangerats sedan 1993. Regelbundna seminarier anordnas av exempelvis 

Organisationen För Organdonation (OFO) i Mellansverige (OFO Mellansverige, 2011). 

I en utvärderande studie av Muthny et al. (2006) redovisades att efter ett EDHEP-

seminarium uppgav deltagarna att de hade förbättrat sin förmåga hantera situationer 

och att de var mer benägna att ta sig an uppgiften. Två tredjedelar av deltagarna 
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rapporterade att de hade förbättrat sin förmåga att kommunicera med samt bemöta 

närstående (a.a.). Resultatet i Muthny et al. kan ses som ett exempel på vikten av 

utbildning som yrkesverksam. 

 

Slutsats 

Tillfällen till praktisk erfarenhet var få då vård av organdonatorer förekom sällan. 

Resultatet skulle kunna tyda på en brist av teoretisk kunskap från specialistutbildningen 

som till viss del kompenserades med utbildning på arbetsplatsen i form av exempelvis 

kurser och studiedagar. Det fanns en önskan om mer kunskap och praktisk erfarenhet. 

Stöd från kollegor med längre tid i yrket och mer erfarenhet och även stödet från 

organisationen exempelvis i form av DOSS föreföll vara stort. Att ha bearbetat sina 

egna tankar och sin egen inställning till donation var en viktig aspekt för att fungera bra 

i sin profession om situationen med en potentiell donator uppstod. 

 

Att utifrån resultatet i föreliggande studie dra någon slutsats om den kunskap och 

beredskap deltagarna besatt skulle räcka till på ett bra sätt i organdonationsprocessen är 

en utmaning då faktiska situationer så sällan uppstod. Det föreföll ändå som att 

deltagarna kände en trygghet i att den kunskap och beredskap som fanns på enheten 

som helhet skulle räcka till, även om den inte fanns specifikt hos den enskilda 

intensivvårdssjuksköterskan. 

 

Klinisk betydelse 

Resultat av denna studie kan vara av intresse för anställda inom intensivvården då den 

belyser hur intensivvårdsjuksköterskor uppfattar sin kunskap och beredskap gällande 

organdonationsprocessen. Det kan också ses som en bekräftelse för den berörda 

enheten att ämnet är aktuellt och synliggörs trots att vård av donator sällan 

förekommer. Det ger även en antydan om vissa kunskapsluckor vilket eventuellt skulle 

kunna anpassas i en introduktion av nyutexaminerade. Studien visar på att tillfällen till 

praktisk erfarenhet är få vilket ytterligare betonar vikten av att regelbundet erbjuda 

kurser och utbildningar för att stärka intensivvårdssjuksköterska i sin profession. Även 

betydelsen av samarbete och kollegialt stöd lyfts fram. 
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Förslag på vidare forskning/utveckling 

I föreliggande studie låg fokus på intensivvårdssjuksköterskor som arbetar inom allmän 

intensivvård. Det skulle vara av intresse att göra en jämförande studie på en 

neurologisk intensivvårdsavdelning där förekomsten av potentiella donatorer är större 

och där således även andra intressanta aspekter kan komma fram. Det skulle också 

kunna vara betydelsefullt att undersöka kunskapen och eventuella kunskapsluckor hos 

nyutbildade specialistsjuksköterskor nationellt sett för att utvärdera utbildningen. Det 

framkom att DOSS ses som ett stort stöd i organdonationsprocessen. En studie av den 

verksamheten och hur den uppfattas av intensivvårdssjuksköterskor skulle vara av 

intresse. Det vore även intressant att titta på hur behovet av DOSS ser ut i övriga landet 

samt utifrån ett internationellt perspektiv. 
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          Bilaga 1 

Intervjuguide   

 

Huvudfråga: 

Hur känner du inför att ta hand om en potentiell organdonator och dess närstående? 

 

Stödfrågor: 

Om du ställs inför situationen att vårda en organdonator i morgon vad har du då för 

förberedelse och kunskap för detta?  

 

Vilka faktorer anser du inverkar på hur förberedd du känner dig? (till exempel teoretisk 

kunskap, tid, bemanning, stöd från omgivning) 

 

Hur underhålls din kompetens avseende organdonationsprocessen? 

 

Hur ser det ut på arbetsplatsen, pratas det om organdonation, hur ser stödet ut från 

arbetsgruppen, hur ser stödet ut uppifrån, debriefing? 
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  Bilaga 2 

 

Deltagarinformation  

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att 

genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Intensivvårdssjuksköterskors uppfattning angående 

sin egen beredskap gällande vård av organdonatorer- en intervjustudie  

 
Området vi önskar studera är hur intensivvårdssjuksköterskor uppfattar sin förkunskap 

och beredskap gällande organdonationsprocessen. 
 
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en gruppintervjuundersökning med 4-6 deltagare, 

angående hur du uppfattar din förkunskap och beredskap gällande 

organdonationsprocessen. 

 

Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta ca 60-90 minuter att genomföra. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares 

svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande.  

 

Förhoppningen är att resultaten i denna undersökning kommer ge ökad kunskap som kan 

bidra till ett förbättrat patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss (se nedan).  
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