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Sammanfattning 
 
Bristen på organ är ett välkänt och diskuterat ämne inom transplantationsverksamheten. 

Den har dock ökat donationsfrekvensen, genom att utvecklingen av att transplantera 

organ från en levande individ till en annan har påskyndats. Detta i sin tur har gett större 

möjligheter att belysa och samla kunskaper om hur organdonatorer, mottagare och 

närstående beskriver sina upplevelser.  

Syftet med vår studie var därför att fördjupa oss i hur de människor som ger organ och de 

människor som tar emot ett organ har upplevt donationsprocessen. Vi ville också belysa 

de känslomässiga upplevelser som de närstående till en patient som drabbats av hjärndöd 

beskriver. 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie, och använt vetenskapliga artiklar publicerade 

mellan år 1997 och 2007.  

Resultatet visar att de flesta är mycket positivt inställda till att donera eller ta emot organ, 

oberoende av en lång process och oväntade komplikationer. Samma positiva uppfattning 

beskrivs av närstående till dem som drabbats av hjärndöd, trots att de snabbt tvingats ta 

ett beslut om organdonation samtidigt som de just påbörjat ett sorgearbete.  

 

Nyckelord: organdonation, transplantation, upplevelser, omsorg, vård, närstående. 
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Abstract 
The deficiency on bodies is a well-known and discussed matter within the transplant 

activity. Because of the increased donation frequency, the development of transplanting 

bodies from an organic individual to another has been accelerated. This in turn has given 

bigger possibilities to elucidate and to collect knowledge about how organ donors, 

receivers and intimate describes their experiences.  

The aim with our study was to deepen us in how the people that give bodies and the 

people that take towards a body has experienced the donation process. We also wanted  to 

elucidate those emotional experiences that the intimate to a patient who has been brain-

dead describes. 

We have done a systematic literature study, and used scientific articles published average 

years 1997 and 2007.  

The result shows that most is very positive suspended to donating or to take towards 

bodies, independently of a long process and unexpected complications. Same positive 

view is described of intimate to them as been hit of brain-dead, despite that they fast been 

forced to take a decision about body donation concurrent as they precisely started a 

sorrow work.   

 

Keywords: organ donation, transplantation, experience, care, nursing, relatives. 
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Introduktion  
Historia 
Den medicinska utvecklingen har gått fort framåt under 1900-talet när det gäller 

transplantationskirurgi. Transplantation betyder överflyttning. Att ersätta ett organ som 

slutat att fungera med ett nytt, hade länge varit en medicinsk dröm.  

Det första ”organ” som transplanterades var blod. Den möjligheten kom i början av seklet 

när de olika blodgrupperna upptäcktes (ABO- systemet) (Järhult, 2002). 

Ett problem var dock att på kirurgisk väg förena blodkärl med varandra. Kunskaper om 

de operationstekniska delarna kom snart, när transplantationsexperiment med djur 

gjordes. De transplanterade organen överlevde dock bara i några dagar, och nya frågor 

uppstod. Det som utvecklade transplantationskirurgin ytterligare var insikten om att 

avstötningsproblemen hade immunologiska orsaker. Idag kan man transplantera organ 

från både levande och avlidna människor och också mellan obesläktade individer 

(Järhult, 2002). 

 

Immunologi 
Givarens, donatorns, organ identifieras av mottagaren,recipienten, som en främmande 

vävnad, när den transplanterats. Vissa proteiner på transplantatets celler uppfattas som 

kroppsfrämmande av mottagaren av organet, som angrips av T-mördarceller och T-

hjälparceller (vårt naturliga immunförsvar). En avstötningsreaktion startar, som leder till 

att det transplanterade organet förstörs. Enäggstvillingar har alltid samma vävnadstyp, 

därför kan alltid dessa transplantationer utföras utan att någon avstötningsreaktion sker. I 

andra fall väljer man ett organ från en nära släkting för att hitta en vävnadstyp som är så 

lik mottagarens som möjligt (Bjålie, 1998). 

Man använder även immunosuppressiv behandling för att förhindra en 

avstötningsreaktion. Behandlingen syftar till att hämma T-lymfocyternas bildning och 

funktion. Oftast används syntetiska hormoner, och cyklosporin. Detta läkemedel 

framställs ur en art lavar som växer på Hardangervidda (Bjålie, 1998, Järhult, 2002). 
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Internationellt 
Det internationella samarbetet kring donationer ökar. Många länder studerar varandras 

metoder för organ – och vävnadsdonation, för att hitta lämpliga modeller att arbeta 

utifrån. De flesta länder har en nationell aktör i donationsfrågor, vars uppgift omfattar allt 

från att enbart informera allmänheten till att vara en tillsynsmyndighet. EU har de senaste 

åren visat ett ökat intresse för donationsfrågor, och finansierar flera forskningsprojekt, 

bland andra sådana som syftar till att minska avstötningsrisken. Inom EU är det också 

ungefär hälften av medlemsstaterna som använder donationsregister, som vi gör i 

Sverige. Norge och Finland använder istället donationskort, liksom Spanien, som för 

övrigt ses som ett land med en mycket välutvecklad donationsorganisation 

(Donationsrådet, 2007). 

 

Nationellt 
Socialstyrelsen är värdmyndighet för Donationsrådet, som är ett nationellt råd i Sverige 

som bildades 2005. Dess främsta uppgift är att öka antalet donationer. De har också en 

etisk kommitté knuten till sig, som ska stödja och vägleda hälso- och sjukvårdspersonal i 

donationsfrågor (Donationsrådet, 2007).                                              

Det finns fyra transplantationsenheter i Sverige. Dit räknas Akademiska Sjukhuset i 

Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Universitetssjukhuset MAS i 

Malmö och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där majoriteten av 

transplantationskirurgin utförs. Där finns ett komplett transplantationsprogram och ett 

speciellt transplantationscentrum är under uppbyggnad och utveckling. De har 24-

timmars jourberedskap, transplantationskoordinator och operationsteam, och svarar för 

omhändertagandet av organ vid 32 sjukhus i Sverige (Donationsrådet, 2007). 

Organisationen för Organdonation i Mellansverige (OFO Mellansverige), har som 

uppdrag av de transplantationskirurgiska klinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge och Akademiska Sjukhuset i Uppsala, att koordinera donationsärenden. OFO 

jobbar främst med att informera, utbilda och hjälpa sjukvårdspersonal i donationsfrågor 

genom att besöka och kontakta akutsjukhus och kliniker i regionen (OFO Mellansverige, 

2007). 
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Vilka organ kan doneras och till vilka? 
Många tror att man måste vara ung för att vara en lämplig givare, men äldre människor 

kan också ge vissa av sina organ till betydligt yngre mottagare. Det är organens och 

vävnadernas kondition som avgör om en givare är lämplig. Om det blir aktuellt med en 

donation gör sjukvården en medicinsk prövning av dem som vill donera sina organ 

(Donationsrådet, 2007). 

 

De organ som kan transplanteras är hjärtan, lungor, bukspottkörtlar (i vissa fall bara 

cellöarna), och i vissa fall tunntarmar. Njurar kan tas från avlidna givare men även från 

levande. En lever kan man ta en del av, från en levande givare. Är givaren avliden kan 

levern delas och ges till två mottagare (Donationsrådet, 2007). För lever - eller 

hjärttransplantationer krävs att blodcirkulationen pågår när organet tas ut från givaren, 

eller att organet förvaras högst 4 timmar i kyla innan transplantationen görs. Det innebär 

att dessa organ endast kan tas från människor som drabbats av hjärndöd och därmed 

vårdas på intensivvårdsavdelning i respirator, som upprätthåller andning och   

cirkulation (Järhult, 2002, Donationsrådet, 2007). 

 

De vävnader som kan transplanteras är hornhinnor, hud, benvävnad och hjärtklaffar. 200-

300 hjärtklaffar doneras varje år, och det största behovet finns hos barn med medfödda 

hjärtfel, ca 40 – 60 barn per år. Hjärtklaffar kan sparas nedfrysta i 10 år, vilket är positivt 

eftersom barn ofta behöver byta ut hjärtklaffarna i takt med att de växer. 

Benmärgstransplantationer innebär att sjuk benmärg ersätts med frisk och görs 

framförallt vid leukemier (Järhult, 2002). 

 

Fram till september 2007 har 99 potentiella organdonatorer avlidit. Totalt har 463 organ 

och vävnader transplanterats under samma tidsperiod, och av dessa har 91 varit levande 

givare (njur- och leverdonatorer). 106 människor har fått en ny lever, 34 människor ett 

nytt hjärta, 30 människor har fått nya lungor. Övriga transplantat är bukspottkörtlar, 

tarmar och cellöar (Donationsrådet, 2007). 
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Lagar 
Transplantationslagen (1995: 831) tar upp under vilka omständigheter biologiskt material 

från människor får tillvaratas för att användas för transplantation. Användning av 

material för transplantation till en patient styrs genom hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) (Raadu, 2005). Lagen gäller för allt biologiskt material som tillvaratas från 

människor, både organ och vävnader. Någon form av samtycke krävs för att ett ingrepp 

ska få göras. Den avlidnes vilja är definitiv och avgörande. Om den avlidne inte gjort sin 

vilja hörd huruvida han/hon är för eller emot donation utgår lagen från att organdonation 

medges. Då har de närstående dock rätt att förbjuda ingrepp (Donationsrådet, 2007). 

 

Hjärndödsbegreppet 
När organ tas från avlidna givare gäller särskilda bestämmelser. Begreppet ”hjärndöd” 

infördes 1988 och innebär så som det står i lagen (1987: 269): ”total och oåterkalleligt 

upphävd hjärnfunktion” (Raadu, 2005). De flesta patienter har drabbats av detta tillstånd 

genom intrakraniell sjukdom eller olycksfall (Järhult, 2002). Enligt Socialstyrelsens 

föreskrift, SOSFS 2005:10, är en människa död när samtliga funktioner totalt och 

oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar. Det vill säga vid total hjärninfarkt- 

hjärndöd. (Donationsrådet, 2007).   

 

Etiska aspekter 
Vid organdonation är det mycket viktigt att skapa utrymme för de etiska aspekterna. De 

tre verben att ta, att ge, och att ta emot bör belysas, eftersom vart och ett av dem har en 

speciell innebörd i detta sammanhang.  

Att ta: Organ får inte tas från en annan människa utan att veta dennes inställning. Den 

dödes vilja gäller alltid vid organdonation. 

Att ge: Att ge något till en annan människa betraktas i allt mänskligt liv som en gåva. I 

samma ögonblick som givaren överlämnat sin gåva tillhör den inte längre givaren, utan 

mottagaren. 

Att ta emot: Den som får ett organ från en annan människa måste få känna att han/hon 

kan leva vidare tack vare en annan människas generositet - inte på någon annans 

bekostnad (Livet som gåva, 2007).  
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Sjuksköterskans roll och omvårdnadens betydelse 
Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för den fysiska omvårdnaden för både givare 

och mottagare, och är den förenande länken mellan vårdteam och närstående (Forsberg, 

Bäckman, Möller, 2000).  

Vidare är det viktigt för sjuksköterskan att ha en helhetsbild av patientens och de 

närståendes psykosociala situation. Donationsprocessen är något som påverkar en hel 

familj, och ofta tas beslutet om att donera gemensamt i familjen (Walton-Moss, 

Boulware, Cooper, Taylor, Dane & Nolan, 2007). 

Det är ofta en oerhörd psykisk stress för patienten innan han eller hon får besked om en 

transplantation överhuvudtaget är ett lämpligt behandlingsalternativ (Engle 2001). 

Hela familjen ställs också inför stora förändringar när det gäller framtida mål och planer. 

Uppoffringar får göras, rollerna i familjen förändras, rädslor och ängslan över framtida 

hälsa och ekonomi är vanliga upplevelser. Relationen till vänner och arbetskamrater blir 

ansträngda. Den som väntar på att få ett nytt organ förlorar sin integritet, autonomi, och 

blir plötsligt beroende av andra för sitt välbefinnande. Tiden innan en transplantation 

innebär också att man inte vet när, eller ens om man hinner få ett organ innan man avlider 

(Engle, 2001).  

 

För både givare och mottagare kan fysiska komplikationer tillstöta efter operationen, till 

exempel att njurarna inte fungerar direkt eller att en levertransplanterad patient fått 

skadade gallvägar när transplantatet opererats in. För alla transplanterade patienter är 

dock den största risken avstötningsreaktionen. Därför används som tidigare beskrivits 

immunosuppressiv behandling. De flesta benmärgstransplanterade patienter behöver dock 

ingen behandling, eftersom de blir toleranta. För att undvika en livslång behandling 

försöker man kombinera organtransplantationen med en samtidig benmärgstranplantation 

(Ringdèn, 2005). 

Hos njurtransplanterade patienter är symtomen på en avstötningsreaktion sämre 

urinproduktion, viktökning och eventuellt feber. Levertransplanterade patienter kan också 

drabbas av feber, sjukdomskänsla, ömhet över den nya levern, gula ögonvitor och 

avfärgad avföring. Ett hjärta som avstöts ger symtom som feber och hjärtsvikt, och 

lungtransplantat som avstöts ger feber och andfåddhet. 
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Risken för avstötning av organet är störst de första månaderna efter operationen, därför 

ges en högre dos immunhämmande mediciner under den tiden. Läkemedel som kortison 

ges också, eftersom det har en stark antiinflammatorisk och immunhämmande effekt. Vid 

symtom på avstötning kan kortisondosen ökas. Ett annat läkemedel är cytostatika, som 

hämmar de vita blodkropparnas produktion och delningsförmåga. Så småningom kan 

medicineringen reduceras till så kallad underhållsbehandling, och den pågår ofta livet ut. 

Eftersom behandlingen syftar till att slå ut immunförsvaret, är den transplanterade 

patienten också väldigt infektionskänslig. Tidig diagnostik och infektionsbehandling är 

därför en förutsättning för ett lyckat transplantationsresultat. (Ringdèn, 2005). 

 

Patientperspektiv  
Även givaren kan drabbas av fysiska eller psykiska komplikationer postoperativt. För 

många givareer har upplevelsen av extrem fysisk smärta varit överraskande (Verbesey, 

Simpson, Pomposelli, Richman, Bracken, Garrigan, Chang, Jenkins & Pomfret 2005). En 

del patienter beskriver att information om smärtan är viktig, men det har ändå varit svårt 

att vara mentalt förberedd. Den oväntade smärtan efter ingreppet har varit psykiskt 

stressande för många patienter (Walton- Moss m fl, 2007). 

 

Donationsprocessen kan vara en förlust av valmöjlighet och medföra en rädsla för att dö. 

Den kan också vara en övergång från att ha upplevt hälsa och välbefinnande till insikten 

om att vara sjuk (Forsberg, Nilsson, Krantz, Olausson, 2004). En del beskriver väldigt 

blandade känslor efter att ha fått ett organ. Det kan vara känslor av djup glädje och lycka 

samtidigt som en total psykisk obalans kan upplevas. Känsla av pånyttfödelse och att se 

livet i ett helt annat perspektiv, omväxlande med djupa depressioner (Forsberg, 2000). 

 

För de som förlorat en närstående och tvingats till ett ibland snabbt beslut om 

organdonation, kan hela tillvaron kännas som ett kaos. För föräldrar som förlorat ett barn 

kan det vara oerhört svårt att besluta om organdonation, och speciellt svårt då barnet 

drabbats av hjärndöd. En del föräldrar beskriver att det är svårt att ta till sig detta besked, 

när barnet vårdas i respirator och ändå ser ut att leva. Andra föräldrar väljer att donera sitt 
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barns organ, med en känsla av att åtminstone en del av deras eget barn får leva vidare, om 

än i någon annans kropp (Bellali, Papadatou, 2007).  

 

Syfte  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att få ökad förståelse för upplevelsen av 

omvårdnad för givare och mottagare i samband med en donationsoperation. Syftet är 

också att belysa de närståendes upplevelser, när en patient drabbats av hjärndöd. 

 

Frågeställningar 
· Vilka upplevelser beskrivs av givare och mottagare i samband med organdonation? 

· Vilka upplevelser beskriver de närstående till en patient som drabbats av hjärndöd?                                       

 

Metod 
Design 
Studien är gjord som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
Material till litteraturstudien har hämtats genom datoriserad och manuell sökning i 

databaser och kataloger på Högskolan Dalarnas bibliotek och även genom 

informationssökning över Internet. Sökningen har gjorts i databaserna Blackwell, 

Synergy, Cinahl, Science Direct och Elin@Dalarna. Kriterierna för urvalet av artiklar har 

varit att de är vetenskapliga och tillämpliga för syftet. De vetenskapliga artiklarna är 

publicerade mellan år 1997 och 2007. För att besvara frågeställningarna har ett första 

urval gjorts genom att granska titlarna och abstracten. Urvalskriterierna har varit att 

abstracten är relevanta för syftet och frågeställningarna. De 15 artiklar som stämde 

överens med urvalskriterierna lästes noggrant av båda uppsatsförfattarna och översattes 

från engelska till svenska. 
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Sökorden som användes är organ, donation, transplantation, experience, nursing, care, 

needs, recovery, relative och support. En tabell för sökresultatet finns bifogat (se bilaga 

1). 

 

Datainsamlingsmetod 

Författarna använde sig av reviderade granskningsmallar från Forsberg och Wengström 

(2003) för att kvalitetsbedöma de valda artiklarna (se bilaga 2). En granskningsmall för 

kvantitativa studier och en mall för kvalitativa studier. Granskningen innebar att 

artiklarna betygsattes utifrån mallens kriterier. Några kriterier som ifrågasattes var om 

studien motsvarade titeln, om studiens syfte var tydligt formulerat och om syftet 

besvarades. Max poäng för de kvalitativa artiklarna var 25p och för de kvantitativa 

artiklarna 29p. Hög poäng innebar hög kvalitet på artikeln, låg poäng innebar låg kvalitet 

på artikeln. I den kvantitativa mallen för kvalitetsbedömning, där max poängen var 29, 

innebar att minst 23 poäng krävdes för hög kvalitet. I den kvalitativa mallen, där max 

poängen var 25, krävdes minst 20 poäng för hög kvalitet. Medelkvalitet för kvalitativa 

studier låg mellan 15 och 20 poäng och för kvantitativa mellan 17 och 23 poäng. För att 

visa artiklarnas kvalitet har en tabell sammanställts och bifogas studien (se bilaga 3).  

 

Analys 

Författarna läste artiklarnas titlar och om dessa var relevanta för studien lästes även 

abstracten för att bedöma om de stämde överens med syfte och frågeställningar. Antal 

artiklar som ansågs relevanta till studiens syfte och frågeställningar var 15. Av dessa var 

11 stycken kvalitativa och 4 stycken kvantitativa. Dessa skrevs ut i fulltext, och lästes av 

författarna var för sig för att sedan sammanställa dem tillsammans. Författarna 

presenterar valda artiklar med hjälp av en tabell där författares namn, artikelns 

publiceringsår, design, nationalitet, urvalets storlek och metod återges (se bilaga 4). 

 

Etisk granskning 
Författarna intygar härmed att vi strävat efter att hålla oss objektiva till vald litteratur. 
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Resultat  
Resultatet indelas i följande funna kategorier och ordningsföljd; Givarens beslut, fysiska 

upplevelser, känslomässiga upplevelser, omvårdnadens betydelse. Mottagarens 

känslomässiga upplevelser, fysiska upplevelser före och efter transplantationen, 

känslomässiga upplevelser efter transplantationen och omvårdnadens betydelse. 

Närståendes upplevelse av sorg, förståelse av begreppet hjärndöd, beslutet om 

organdonation, omvårdnadens betydelse.  

 

Givarens upplevelser 
1.1 Beslutstagandet 

Centralt för den potentielle organgivaren är beslutet om att ge bort ett organ. Valet 

handlar inte bara om att vilja ge eller inte ge. Hos den som tillfrågas kanske existentiella 

frågor väcks, och man behöver reflektera över sina egna livsvärderingar, innan man 

slutgiltigt bestämmer sig. Att organdonation eller transplantation förekommer som en 

behandlingsform anses av en del människor strida helt emot naturens lagar. En svensk 

studie (Sanner, 2001) visar att det kan ses som ett intrång i naturens egenskapade arter, 

och att det är att manipulera med själva livet. Blodtransfusioner däremot kan accepteras, 

eftersom nytt blod bildas hela tiden. Blod anses vara någon annans en kort stund, men 

exempelvis en njure är alltid främmande. Ett av naturens tecken på att organdonation och 

transplantation är felaktigt anses vara kroppens avstötningsreaktion. Just denna studie 

visar dock att endast ett fåtal av de 69 deltagarna stöder denna uppfattning, det exakta 

antalet framgår inte (Sanner, 2001). Tron på reinkarnation kan vara ett annat problem 

som gör att en lämplig givare avstår från att donera ett organ. Man anser att ingen 

behöver något nytt organ, därför att döden inte är ett slut utan endast en övergång till 

nästa liv. Där behöver man dessutom sin kropp och sina organ igen, så att donera organ är 

heller inget alternativ (Sanner, 2001). 

En stark önskan att donera ett organ kan vara den enda avgörande faktorn i 

beslutsfattandet visar en norsk studie (Andersen, Mathisen, Öyen, Klopstad-Wahl, 

Rokne-Hanestad & Fosse, 2005) som gjorts om njurdonationer. Viljan att donera är 

förenad med givarens altruistiska uppfattning om att förbättra livet för en annan 

människa. De flesta deltagarna i studien hade beslutat sig snabbt utan att väga för och 

 15



nackdelar mot varandra, och några hade länge haft tanken om att donera en njure, efter att 

ha följt mottagarens kamp mot sin sjukdom. När det fanns fler än en givare i familjen 

diskuterade man vem som kunde vara mest lämplig och fattade beslut tillsammans. Ingen 

av deltagarna i studien ansåg att de blivit pressade eller tvingade till att fatta ett beslut om 

att donera. Beslutet var eget och personligt, och det kändes rätt (Anderssen m fl, 2005). 

Undersökningar har gjorts för att klarlägga vad som främst motiverar människor att 

donera ett organ. I en studie omfattande 14 män och 5 kvinnor som donerat en del av sin 

lever, visade det sig att det huvudsakliga motivet var att rädda mottagarens liv (Parolin, 

Lazzaretti, Lima, Freitas, Matias & Coelco, 2004).  

 

1.2:Fysiska upplevelser efter donationsingreppet 

Trots att antalet levande givare ökar, vet man väldigt lite om deras behov, frågor och 

erfarenheter. För att få insikt i processen ur givarens eget perspektiv har man försökt 

klarlägga deras allmänna uppfattning om att donera ett organ, deras hälsotillstånd och hur 

livet fungerar efter operationen. 27 leverdonatorer har tillfrågats 1,8 år efter operationen 

om ovan beskrivna frågor. Eventuella komplikationer som de besvärats av var 

sårinfektioner, blodproppar, trötthet och gallbesvär. För fem av dessa 27 givare handlade 

problemen mest om att få tillbaka sin normala tarmfunktion (Beavers, Sandler, Fair, 

Johnson, Shrestha, 2001).    

Sårinfektioner eller blödningar drabbar också njurdonatorer, liksom lunginflammationer. 

En tysk studie visar att 8 njurdonatorer av 102 drabbats av urinvägsinfektion, som ändå 

anses vara en relativt vanlig komplikation. (Beavers m fl, 2001).  För levande 

organdonatorer är det alltigenom märkbart att smärtan efter operationen är en väsentlig 

upplevelse. Många beskriver den som den värsta smärta de någonsin upplevt. En svensk 

studie där 20 kvinnor som donerat en njure tillfrågats, visar att 15 av kvinnorna anser att 

organdonationen varit mera smärtsam än en förlossning. Detta berodde på att smärtan var 

mera långvarig (Sanner, 2005). Ovanstående studie med 27 givare, visar att 9 av dem 

upplevde en starkare smärta än de väntat sig (Beavers m fl, 2001).  
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1.3: Känslomässiga upplevelser efter donationsingreppet 

De psykosociala upplevelserna hos njurdonatorer visar sig vara mest positiva i både små 

och stora studier. I England har 5139 givare deltagit i en undersökning som gjorts fyra år 

efter ingreppet. Studien har fokuserat på olika delar såsom kroppsuppfattning och 

självbild, psykiskt välbefinnande och livskvalité. De flesta ansåg att kroppsuppfattning 

eller självbild inte påverkats av operationen, de bekymrades inte av ett eventuellt fult 

operationsärr. Några upplevde till och med att de kände sig mera attraktiva på grund av 

ärret. Ett fåtal kände sig dock mindre attraktiva inför sin partner. Några tyckte också att 

ärret var olämpligt placerat, eller att det var väldigt långt (Clemens, Thiessen-Philbrook, 

Parikh, Yang, Karley, Boudville, Ramesh Prasad & Garg, 2006).  

Flera positiva aspekter av donationsprocessen var att många givare kände sig lyckligare 

efter att ha gett bort ett organ, än de gjorde innan ingreppet. Jämfört med den allmänna 

befolkningen är givare lugna, förnöjda och gladlynta. De känner att livet är väldigt 

värdefullt, i större utsträckning än andra (Clemens m fl, 2006). Att gå igenom en 

njurdonation kan vara en svår upplevelse för den som donerar. Det innebär att man från 

att ha varit en frisk individ innan operationsingreppet går till att bli en kirurgisk trauma 

patient. Den mest framträdande upplevelsen som framkom i en norsk studie, var att 

genomgå en stor operation och att sen bli en patient. Det var en konstig och okänd känsla 

uppger deltagarna (Andersen m fl, 2005). Många hade också känt sig utlämnade och 

ignorerade av personalen, och dessutom blivit utskrivna från sjukhuset väldigt snabbt 

med förklaringen att sängen behövts till en ny patient. De kände sig utnyttjade, därför att 

personalen före operationen hade varit tillmötesgående och vänliga, men efteråt inte visat 

mera intresse (Sanner, 2005). Flera studier visar att denna känsla av besvikelse efter 

donationsprocessen inte är helt ovanlig, några njurdonatorer beskriver det som att de känt 

sig bortglömda och övergivna. De hade förväntat sig mera uppskattning istället för att 

känna saknad och nedstämdhet, eller ibland till och med att donationen varit onödig ur 

deras perspektiv (Clemens m fl, 2006). 

Relationen till mottagaren förändrades även efter donationen till att bli starkare. De flesta 

tyckte att de kommit varandra närmare under donationsprocessen, både givare och 

mottagare (Andersen m fl, 2005).  
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Av 19 deltagande givare i en tysk studie rapporterade två tredjedelar att de kände 

psykiska påfrestningar efter transplantationen. De största orsakerna till det var de 

medicinska komplikationer och biverkningar som deras mottagare hade. Även en lång tid 

efter transplantationen oroade sig många givare för hur mottagaren av organet mådde. 

Bara en tredjedel av givarna kände oro för sin egen hälsa. På frågan hur de upplevt 

donationsprocessen i stort, svarade de flesta givare att de var nöjda med resultatet och 

tyckte att de gjort ett bra val som donerat ett organ (Heck, Schweitzer, Seidel-Wiesel, 

2004). 

 

 

1.4: Omvårdnadens betydelse för givaren 

Njurdonatorer har tyckt att de fått för lite information om donationsprocessen. De har 

upplevt det otryggt att inte känna till vad som avgör om de är en lämplig givare. De har 

också önskat mera allmän information om sårläkningen efter operationen osv. Många har 

uttryckt att samtal med någon tidigare njurdonator hade varit av stor betydelse, liksom en 

närmare kontakt med operationsteamet och ett större känslomässigt stöd (vilken typ av 

stöd framgår ej i studien) efter operationen. (Peters, 2000, Sanner, 2005).  

Nästan alla de kvinnor som upplevt att förlossningssmärtan varit lindrigare än 

njurdonationen, ansåg ändå att de fått förståelse och god hjälp av personalen med 

smärtlindrande läkemedel. Detta var viktigt, trots att full smärtlindring inte kunnat 

uppnås, och att man kanske inte fått hjälp precis när de värsta smärtattackerna uppstått 

(Sanner, 2005). 

Några givare beskriver att de fått ett uppföljande telefonsamtal från 

donationskoordinatorn några veckor efter hemkomsten från sjukhuset. Det har upplevts 

positivt och gett en känsla av att någon bryr sig om (Sanner, 2005, Peters, 2000). 

Många levande njurdonatorer säger att de för att klara av sin nya situation, liksom att 

förbereda sig för donationen, fått söka information själv. Ett annat sätt har varit att helt 

och fullt lita på sjukvårdspersonalen (Andersen m fl, 2005). 
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Mottagarens upplevelser: 
2.1:Känslomässiga upplevelser innan donationsingreppet:  

För den som behöver ett organ kanske det inte är självklart att ta emot ett organ fast man 

är obotligt sjuk. För de människor som behöver ta emot ett organ kan tankar uppstå kring 

hur det kommer att kännas efter ingreppet (Sanner, 2001). 

Några beskriver sin rädsla för att egenskaper som personlighet eller beteende följer med 

organet och förändrar mottagarens identitet. Speciellt gäller detta för organ som 

hornhinnor eller hjärta, därför att hjärtat representerar alla psykosociala känslor. En njure 

är en mera neutral kroppsdel i det avseendet. Dessa människor, som dock var ett fåtal, 

ville inte ta emot organ och inte heller ge, eftersom de kände det som att bli en del av en 

annan, okänd individ. En mottagare av ett hjärta berättar om tanken på att den som haft 

hjärtat kanske varit en syndfull människa? Tanken att Gud då måste rengöra det har 

tröstat. En stark dödsångest kan drabba den som behöver ett organ, och den kan vara en 

anledning till att man är positiv till organtransplantation. Man är helt enkelt så rädd för att 

dö så att man accepterar att ta emot vilket organ som helst, och den starka ambitionen att 

överleva gör att man måste överlista döden. Trots detta är dessa deltagare i denna studie 

inte positiva till att ge organ själva, men de medger att det är ett moraliskt dilemma med 

tanke på en ömsesidig princip; ”Du måste ge, om du vill få” (Sanner 2001).  

 

2.2: Fysiska upplevelser före och efter donationsingreppet:  

För att undersöka mottagarens hälsa efter en levande njurtransplantation gjordes i 

Tyskland en undersökning med 31 fallstudier med mottagare och givare (Heck, 

Schweitzer, Seidel-Wiesel, 2004). Där framkom att vissa fall av den psykiska ohälsan var 

negativt påverkad på grund av fysisk nedsättning. Sextiofem procent av alla mottagare 

rapporterade att de hade känt psykisk överansträngning på grund av medicinska skäl upp 

till ett år efter transplantationen. Orsaken till det var att några upplevde komplikationer 

som till exempel dålig fysisk kondition och avstötningsreaktioner av det transplanterade 

organet. Att ständigt känna oro för sin fysiska hälsa är psykiskt påfrestande. I en 

fallstudie där en 59 årig man fått en njure av sin fru som var 39 år rapporterades att de 

inte var nöjda med tillfrisknandet och led psykiskt av detta. Före transplantationen tog 

mannen hand om sin familj, var aktiv i sitt arbete och på sin fritid, men efter 
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transplantationen hade han fått högt blodtryck, artros i en höft och osteoporos med följd 

att han hade stark smärta. Detta fick honom att känna sig mer och mer deprimerad. 

Rollerna hade nu blivit ombytta och det var frun som fick ta hand om det mesta. Denna 

nya situation var svår att hantera för båda parter (Heck m fl, 2004). 

 

2.3: Känslomässiga upplevelser efter donationsingreppet:

Få studier tar upp djupare perspektiv eller tillåter patienter att berätta om sina 

erfarenheter av att få ett organ. I en svensk studie som gjorts av Forsberg (2000) har man 

genom intervjuer försökt kartlägga patienternas upplevelser efter en levertransplantation. 

Den visade stor variation på deltagarnas upplevelser. Förutom de medicinska 

upplevelserna, som smärta och aptitlöshet visade det sig att många motsägelsefulla 

känslor kom upp. Många kände stor glädje och lycka men på samma gång obalans och 

blandade känslor. Perioder med depression förekom ofta. En kvinna kände sig generad 

över att hon grät ibland istället för att känna glädje och tacksamhet (Forsberg m fl, 2000). 

I en studie som gjorts av Suet-Ching Luk (2003) i Kina, blev deltagarna tillfrågade vad de 

tyckte var svårast efter en njurtransplantation och de flesta svarade att risken för att 

organet skulle stötas bort av kroppen var det som oroade dem mest. Att veta att de skulle 

behöva ta mediciner hela livet för att förebygga avstötning var också oroande. Ändå var 

deltagarna nöjda och försökte lära sig att leva med dessa förändringar. De var införstådda 

med att livet förändrats (Suet-Ching Luk, 2003). 

Depression med dåligt humör och till och med självmordstankar förekom i vissa fall hos 

mottagaren efter en transplantation. Detta även fast transplantationen gått bra och den nya 

njuren fungerade som den skulle. Några hade även panikattacker, hallucinationer och 

mardrömmar. En orsak till detta kan vara de starka mediciner de får efter en 

transplantation. Det och sedan oron för att hela transplantationen ska misslyckas med 

bortstötande av organet kan vara en utlösande faktor (Heck, Schweitzer, Seidel-Wiesel, 

2004).  

På frågan hur relationen mellan givare och mottagare blev efter transplantationen, 

svarade majoriteten av mottagarna att de hade ett bra förhållande. Till och med att 

förhållandet hade blivit starkare efteråt. Två tredjedelar av mottagare meddelade att i det 
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stora hela var de positiva och glada över transplantationen trots fysiska och mentala 

komplikationer (Heck, Schweitzer, Seidel-Wiesel, 2004). 

 

2.4: Omvårdnadens betydelse för mottagaren: 

En svårighet deltagarna i en svensk studie mötte, var att lämna donationsenheten och dess 

personal med specialkompetens för att lämnas över till sitt lokala sjukhus. Patienterna 

kände som att de inte fick full förståelse för sin situation och att personalen inte hade så 

mycket erfarenhet inom transplantationsområdet. Alla respondenterna var eniga om hur 

viktigt det var att få prata med både andra patienter som varit med om en transplantation 

och personal som var kunnig inom området (Forsberg m fl, 2000).  

De flesta deltagarna i en studie från Kina var nöjda över den information de fått om olika 

symtom på att kroppen är på väg att stöta bort det transplanterade organet. De ville 

däremot ha mer information om medicinernas olika biverkningar, hur mycket de skulle 

utöva fysisk aktivitet och vilken mat som rekommenderades. Deltagarna uppgav även att 

den bästa informationen och råden kom från andra med njursjukdomar (Suet-Ching 

Luk,2003). 

Från USA kommer en studie om hur viktigt det är att lära patienter preoperativ och 

postoperativ egenvård i samband med en hjärttransplantation. Där kommer 

sjuksköterskan in som en viktig person då det är hon som ska informera och lära ut hur 

patienten ska sköta sig. I studien såg man en positiv effekt på att lära ut egenvård för 

patienten. Patienten fick större kunskap och kände mindre oro för operationen, kunde 

hantera sin smärta bättre, behövde kortare sjukhusvistelse och var mer tillmötesgående 

beträffande att ta de ordinerade medicinerna. En orolig och mycket sjuk patient som 

inkommer akut kanske inte kan ta emot information på ett tillfredställande sätt. Därför 

ska fokus läggas på att ge information så tidigt som möjligt innan patienten kommit till 

sjukhuset för transplantation. Detta gör att även pressen på sjuksköterskan att ge en sista 

minuten information till patienten släpper. Patienten känner mindre oro när han/hon får 

tid att tillgodogöra sig informationen i tid, och förstå den. Han/hon kan få en bättre 

förståelse för själva ingreppet och samtidigt känna sig delaktig i diskussionerna kring 

transplantationen. Sjuksköterskan ska undersöka vilka tidigare kunskaper patienten har 

om organdonation, och utifrån det anpassa informationen som ska ges. I studien framkom 
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att den information som är viktig att ge är hur givaren hittades, hur operationen går till, 

vad som händer postoperativt samt hur den immunosuppresiva behandlingen och 

eftervården fungerar. De närstående till patienten får inte glömmas bort. De ska också ha 

möjlighet att få relevant information om transplantationen, då det är de som står för det 

största stödet för sin sjuke anhörige (Barr, 1998). 

Närstående till mottagaren av ett organ behöver också ett stort stöd efter operationen. De 

hamnar i en situation som är helt ny för dem. De ska ta hand om till exempel sin 

make/maka efter en transplantation och hjälpa dem med medicinering och eftervård. I 

USA har en studie gjorts av Mc Causland Kurz (2001), om makar till lungtransplanterade 

mottagare och hur de upplever den nya situationen. Här har det visat sig att 

sjuksköterskan har en viktig roll och ska fungera som stöd för de närstående. Hon ska till 

exempel ge lämplig information om den transplanterades eftervård. Flera av makarna 

uttryckte sig att de fått bra stöd av läkare och sjuksköterskor på sjukhuset, att de var 

”underbara”, och gav dem information om ”senaste nytt”. En maka som var sjuksköterska 

uttryckte sitt missnöje över sjukhuspersonalen och tyckte inte de var så hjälpfulla som 

hon hade väntat sig. Dock kan det vara så att man har högre förväntningar än andra 

makar, när man har sjuksköterska som yrke, (Mc Causland Kurz, 2001). 

Det framkom även i studien att många var missnöjda med vården efter att de lämnat 

sjukhuset. En närstående ville ha hjälp att ge den intravenösa injektionen på dagtid till sin 

man. Hon jobbade natt och behövde sova,  men blev oftast uppväckt av 

sjukvårdspersonalen för att instruera dem i hanterandet av den specifika pump de hade till 

medicineringen. Samma sak hände om det var problem med medicinerna och 

sjukvårdspersonalen inte visste hur de skulle göra. Många av de närstående uttryckte sin 

förvåning över att ingen brydde sig om deras hälsa, känslor, liv och arbete (Mc Causland 

Kurz, 2001). 
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De närståendes upplevelser 
3.1: Sorg: 

I en svensk studie har närstående till patienter som drabbats av hjärndöd fått beskriva sina 

upplevelser bildligt. Syftet var att visa ett mera personligt beskrivet perspektiv av 

känslorna som kan uppkomma då en närstående drabbats av hjärninfarkt. 

Undersökningen visar att många upplever en kaotisk overklighet, att man känner sig 

övergiven och är rädd för en psykisk kollaps. Sorgen över sin familjemedlems tillstånd, 

hotet om döden, erfarenheten att se någon älskad vara hjärndöd, samtidigt som hoppet 

vill hålla sig kvar (Frid, Haljamäe, Öhlen, Bergbom, 2006). 

 

3.2: Att förstå vad hjärndöd innebär:  

När en närstående drabbats av hjärndöd beskriver många att det varit en extremt svår 

upplevelse, som framkallat ilska, känslomässig smärta, skuld och lidande. Några 

beskriver att deras känsla var som om att de själva och den sjuke befunnit sig i varsitt 

rum av glas, utan att kunna nå till varandra längre. Att skilja på begreppet hjärndöd och 

ett tillstånd av koma gjorde det svårt att ta till sig information om diagnosen och 

acceptera den. Andning, hjärtslag och värme är tecken på liv, därför upplevde många att 

det var svårt att inse att döden egentligen inträffat redan (Frid m fl, 2006). 

 

”Han kändes varm och han var liksom där, så kändes det. Så det var svårt att förstå att 

han var borta. Att slå av respiratorn kändes som en sorts mord” (Frid m fl, 2006). 

 

3.3:Omvårdnadens betydelse för de närstående: 

I en studie berättar de närstående till en hjärndöd patient att personalen verkligen varit 

omtänksamma och lyhörda för deras behov. Enkla saker som att ha fått en kopp kaffe, 

småpratat en stund eller bara att personalen frågat hur man mår har haft stor betydelse. 

Andra har upplevt motsatsen, frånvaro av empati hos personalen. Det praktiska arbetet 

har skötts rutinmässigt, och det var allt. De har känt att personalen inte tyckts ha någon 

inlevelseförmåga och att de uppträtt kallt. En närstående beskriver mötet:  
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”Jag kommer fortfarande ihåg deras totala frånvaro av empati och deras tomma ögon.” 

.(Frid m fl, 2006). 

 

En förklaring till att vården plötsligt ser rutinmässig och praktisk ut, kan vara att för 

sjuksköterskorna ändras målet med vården i samma stund som organdonation medges. 

Vården inriktas istället på att upprätthålla andning och cirkulation för att syresätta de 

organ som ska doneras. I dessa fall är det viktigt att sjuksköterskan informerar de 

närstående. Men situationen är en stressfaktor, eftersom sjuksköterskan också deltar i 

sorgen som de närstående upplever. Dessutom kan intensivvårdssjuksköterskan uppleva 

det förvirrande att ge livsuppehållande vård till en patient som drabbats av hjärninfarkt, 

samtidigt som hon har direktiv att inte sätta in livräddande behandling på en ”frisk” 

patient i sängen intill (Pearson, Robertson-Malt, Walsh, Fitzgerald, 2001).   

För en sköterska är det inte heller helt smärtfritt att vårda en potentiell organgivare och 

dennes familj. Många känslor är i uppror både hos de närstående och hos sjuksköterskan. 

Olika strategier för att klara av omvårdnaden kring denna procedur har kartlagts i en 

studie från Kanada. Där fick sjuksköterskor från en intensivvårdsavdelning berätta om 

sina metoder de hade för att klara av de olika situationerna. Sex huvudkategorier i att 

klara av olika situationer kom fram. Dessa var utöva kontroll, distansering, behålla 

normaliteten, söka känslomässigt stöd, ta timeout och positiv omprövning. Under stadiet 

när närstående till en patient med livshotande skador får det ödesdigra beskedet att denne 

fått diagnosen hjärndöd, är det svårt att som sköterska verka oberörd av situationen. Av 

sjutton deltagande sjuksköterskor, sade tolv att de försökte dölja sina känslor genom att 

kontrollera dem (hur framgår ej i studien). De trodde att de genom detta visade sig 

professionella och att det inte hindrade dem från att vara ett stöd för de anhöriga. Några 

däremot tyckte att det var rätt att visa sina känslor för de anhöriga. Det visade bara att 

man var mänsklig ansåg de (Pelletier-Hibbert, 1998). 

När en patient fått diagnosen hjärndöd och det blivit beslutat om att organ skulle doneras, 

skyddade sig flera sjuksköterskor genom att distansera sig. De försökte att omänskliggöra 

givaren för att kunna ta hand om den. Detta visade sig vara svårt för vissa, men ett sätt att 

försöka skilja på arbetslivet och privatlivet istället för att ta med sig känslorna hem. Att 

behålla personligheten hos givaren var också viktigt (Pelletier-Hibbert, 1998). 

 24



Att kamma håret på givaren och vända denne så att han/hon såg ut att ligga bekvämt var 

också ett sätt att visa de anhöriga att de brydde sig om patienten. En sköterska sa att 

eftersom givaren gör en så fin insats genom att ge sitt/sina organ till en annan så är det av 

etisk betydelse att han/hon ser välvårdad och fin ut (Pelletier-Hibbert,1998). 

I samband med de närståendes beslut att medge organdonation, förändras sjuksköterskans 

fokus från att försöka rädda livet på patienten till att upprätthålla organen friska. Denna 

omställning är också känslomässigt svår och kräver stöd. Sjuksköterskorna i denna studie 

var alla eniga om att det starkaste stödet kom från kollegorna. De behövde även ta en 

”time-out” efter att ha följt givaren till operationsbordet, för att tänka igenom och 

reflektera över det som hade skett. Ändå tyckte alla sköterskor att även om det var svårt 

att hantera döden av en givare, så var donationen det mest positiva i deras arbete. Känslan 

av att det kom något gott ut av döden var något de flesta sköterskor tyckte var positivt 

(Pelletier-Hibbert,1998). 

 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultat 
Upplevelserna av donationsprocessen skiljer sig givetvis åt hos de tre typerna av 

informanter (givare, mottagare och närstående) som ingår i vår studie. Även inom de tre 

kategorierna kan erfarenheterna skilja sig markant åt, särskilt för de som tillfrågats om att 

donera ett av sina organ. För givaren är det främsta skälet till donationen att rädda liv. Ett 

helt naturligt val kan tyckas, kanske särskilt för de som ger en njure eller en del av sin 

lever till sitt barn. Intresseväckande är dock att det också finns människor som av helt 

osjälviska skäl blir anonyma organgivare. Altruismen är ett begrepp som faktiskt 

återkommer relativt ofta i ämnet (Anderssen m fl). En erfarenhet som upplevts starkt är 

den enorma smärtan efter operationen, och även personalens ofta ignoranta bemötande 

efteråt (Sanner, 2005). Vi tror att varje individs personliga förväntningar, värderingar och 

även självbilden, har betydelse för hur man också tycker sig bli bemött efter att man gett 

bort ett organ till någon annan människa. 

Litteraturen visar inte på några typiska mönster när det gäller fysiska upplevelser eller 

komplikationer hos mottagaren av organ. Däremot beskrivs av de allra flesta den 
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nyvunna livskvalitén, men också depressioner och skuldkänslor (Forsberg m fl, 2000). 

Processen har ju varit lång och komplicerad, och det fysiska välbefinnandet återhämtar 

sig i snabbare takt än det känslomässiga. Positiva erfarenheter förutom livskvalité och 

välbefinnande är att relationen till givaren har stärkts och fördjupats (Anderssen m fl, 

2005). 

 

Resultatdiskussion: 
Vårt resultat har visat mycket intressanta och individuella upplevelser kring 

donationsprocessen. Ämnet i sig skapar plats för egna funderingar över hur man skulle 

agera i en situation då man måste fatta ett jättesvårt beslut, eller så är det just det som har 

väckt intresse för att göra just den här litteraturstudien. En av artiklarna beskriver hur 

studiens deltagare, närstående till en hjärndöd patient, fått berätta om sina upplevelser 

mera bildligt (Frid m fl, 2006). Det kändes intressant att ta del av, eftersom ett sådant 

tillvägagångssätt kan ge djupare och mera personliga beskrivningar. Tankar som kanske 

infunnit sig under tiden man suttit vid sin närståendes säng och vakat, eller tankar som 

tänkts i det skedet man förstått vad hjärndöd innebär. Känslor som kanske infunnit sig 

precis vid ett avsked från sin närstående.  

Metoden för vår studie har annars varit inriktad på mera allmänna upplevelser, men 

denna studie tyckte vi var viktig just för att närstående till hjärndöda befinner sig i en 

speciellt pressande och oerhört svår situation (Frid m fl, 2006). 

För givare och mottagare av organ finns också speciella erfarenheter beskrivna, och nytt 

för oss var att givaren av ett organ ofta upplever en oerhörd smärta (Sanner, 2005), 

(Beavers m fl, 2000). Tydlig information om smärtan innan transplantationen görs är 

alltså väldigt viktigt för givaren, liksom en tillfredsställande smärtlindring efteråt. En god 

tanke av en givare i en av våra studier, var att få träffa andra givare för att få ta del av 

deras erfarenheter ( Forsberg m fl, 2000), (Peters, 2000), (Sanner, 2005). Detta tror vi 

skapar en större trygghet för patienterna. För oss som tillhör vårdpersonalen är det som 

alltid viktigt med bemötande, och det bekräftas av att många givare av organ har känt sig 

övergivna och ”utslängda” efter att organet opererats ut (Clemens m fl, 2006). Fallet 

kanske är så, att en ny patient behövt vårdplatsen, men en utskrivning av givaren bör 

ändå kunna ske med respekt och ett gott bemötande. 
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Slutligen har vi diskuterat det speciella faktum att en del människor kan ta emot ett organ 

men aldrig ge bort ett själva (Sanner, 2001). En etisk svårbegriplighet kan tyckas, att få 

borde betyda att man kan ge. Men man får inte glömma att det finns olika skäl till olika 

människors beslut, anser vi. Det vi finner viktigast av det som framkommit, är en liten 

men betydande del som litteraturen ofta avslutas med. Det är att mycket få som har 

donerat ett organ har ångrat sig (Heck m fl, 2004). 

 

 

Metoddiskussion: 
Metoden för denna litteraturstudie var systematisk för att besvara valda frågeställningar. 

Den har omfattat vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 1997 och 2007. Detta kan 

ses som en brist eftersom många artiklar publicerats tidigare än 1997. Vi valde att ändå 

hålla oss inom den tidsramen för att få ett så aktuellt resultat som möjligt, 

transplantationsverksamheten har ju utvecklats i snabb takt (Järhult, 2007). Vi har också 

valt att inte begränsa litteratursökningen specifikt när det gäller urval av informanter, och 

inte heller geografiskt. Detta för att få en uppfattning om de mest allmänna erfarenheterna 

och eventuella kulturella skillnader. För att erhålla en hög kvalité på studien, har vi 

använt en bedömningsmall av Forsberg och Wengström (2003) för att kunna granska och 

tolka de olika artiklar som besvarade syftet. En svårighet i litteratursökningen som gör 

studien bristfällig, var att materialet om organdonation var otillräckligt. Det fanns 

begränsat material om mottagare och givare och deras känslomässiga upplevelser kring 

donationsprocessen, men däremot ganska omfattande studier om närstående och 

hjärndöda. Det var svårt att hitta artiklar i fulltext och många kunde endast beställas, 

dessutom till en viss kostnad. Detta skulle ha blivit för kostsamt så endast ett par artiklar 

beställdes. Detta kan också ses som en brist i studien då många av de artiklar som kunde 

beställas omfattade ett tydligt abstract. På så vis kan viktig information ha gått förlorat. 

 

I studien Barr (1998) brister vetenskapligheten, men författarna valde ändå att ta den med 

då innehållet kändes intressant och bra och svarade på syfte och frågeställningar. 

Studien av Clemens (2006) visade sig vara en review, men även där beslöt vi oss för att 

behålla den på grund av värdefull information. 
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Klinisk betydelse 
Denna litteraturstudie visar att det finns behov av ökade kunskaper om 

transplantationsprocessen. Då donationsfrekvensen ökar, är det viktigt att följa 

utvecklingen för att kunna bemöta givare, mottagare och närstående på ett professionellt 

sätt. För sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar finns ständigt risken att möta 

patienter som drabbats av hjärndöd, samt deras närstående. För dessa sjuksköterskor kan 

vår studie vara en källa till intresse för att tillägna sig ökade kunskaper om alla 

inblandade i donationsprocessen. 

  

Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning om erfarenheter kring donationsprocessen anser vi vara angeläget, 

eftersom transplantationskirurgin utvecklas både kirurgtekniskt och genom ett ökande 

antal donatorer. Med detta i åtanke tror vi att behovet av utbildning och kunskaper hos 

sjuksköterskor också kommer att öka, då det är viktigt att kunna bemöta både givare, 

mottagare och närstående på ett professionellt sätt. Patientens och de närståendes 

upplevelser bör göras så positiva som möjligt, då vår studie visat att donationsprocessen 

är en mycket omvälvande händelse som ofta leder till helt nya värderingar och 

perspektiv. 

Materialet till denna studie var på en del områden väldigt begränsat, i synnerhet för de 

patienter som mottagit ett organ. 
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Bilaga 1. Sökresultat 

 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda 

artiklar 

Blackwell Synergy Organ donation AND nursing 

AND support AND care 

338 1 

Blackwell Synergy Organ donation AND nursing 

AND experiences AND 

recovery AND needs 

184 3 

Cinahl Organ donation AND 

transplantation AND support 

AND care 

40 2 

Elin@Dalarna Organ donation AND nursing 

AND relative 

3 1 

Science Direct Organ donation AND nursing 

AND experiences AND 

recovery AND needs 

69 3 

Blackwell Synergy Organ donation AND nursing 

AND support AND recovery 

266 3 

Science Direct Organ donation AND nursing 

AND relative AND support 

137 2 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng:  29    
Kvalitet: låg medel    hög 
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Forts.bilaga 2. Granskningsmall för kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Kvalitet:  låg medel  hög 
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Bilaga 3. Kvalitetsbedömning av artiklarna 
Författare Titel Kvalitet 

Pelletier-Hibbert. M Coping strategies used by nurses to deal with the 

care of organ donors and their families. 

Hög. 20/25 

Andersen.MH, Mathisen.L mfl. Living donors experiences 1 wk after donating a 

kidney. 

Hög. 22/25 

Suet-Ching Luk.W The HRQoL of renal transplant patients. Hög. 20/25 

Heck.G, Schweitzer.J mfl. Psychological effects of living related kidney 

transplantation- risks and chances. 

Medel. 19/25 

Peters.T.G mfl. Living kidney donation: recovery and return to 

activities of daily living. 

Hög. 24/29 

Barr.W.J Teaching Patients with Life-threatening illness Låg. 15/25 

McCausland Kurz.J Experiences of well spouses after lung 

transplantation. 

Hög. 21/25 

Beavers.K.L, Sandler.R.S mfl. The Living Donor Experience: Donor Health 

Assessment and Outcomes After Living Donor 

Liver Transplantation. 

Medel. 22/29 

Parolin.MB mfl Donor Quality of Life after living donor liver 

transplantation 

Hög. 20/25 

Pearson.A mfl. Intensive care nurses experiences of caring for 

brain dead organ donor patients. 

Hög. 23/25 

Clemens.K.K mfl. Psychosocial health of living kidney donors: a 

systematic review 

Medel. 18/25 

Sanner.MA mfl. 2005 The donation process of living kidney donors. Hög. 21/25 

Sanner.MA mfl. 2001 Exchanging spare parts or becoming a new 

person? People`s attitudes toward receiving and 

donating organs 

Medel. 22/29 

 

 

Frid.I mfl. Brain death: Close relatives use of imagery as a 

descriptor of experience 

Hög. 22/25 

Forsberg.A mfl. Experiencing liver transplantation: a 

phenomenological approach 

Hög. 21/25 
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Bilaga 4.  Artiklar som använts i resultatet. 

Författare Titel Public

erings

år 

Nationalitet Urval/ 

Population 

Metod/ 

Design 

Andersen.M 

mfl. 

Living donors 

experiences 1 wk 

after donating a 

kidney. 

2005 Norge 12 st 

njurdonator

er 

Individuella 

intervjuer. 

Kvalitativ 

studie. 

Heck.G, 

Schweitzer.J, 

Seidel-

Wiesel.M 

Psychological 

effects of living 

related kidney 

transplantation-

risks and chances. 

2004 Tyskland 31 st givare-

mottagare 

par. 

Kvalitativ 

fallstudie 

baserad på 

intervjuer. 

Suet-Ching 

Luk.W 

The HRQoL of 

renal transplant 

patients 

2004 Kina 31 st 

deltagare 

som 

mottagit en 

donerad 

njure. 

Ostrukt-

urerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

studie. 

Barr.W.J Teaching Patients 

with Life-

threatening illness

1998 USA Patienter 

som 

genomgått 

en 

hjärttranspla

ntation. 

? 

Pelletier-

Hibbert.M 

Coping strategies 

used by nurses to 

deal with the care 

of organ donors 

and their families. 

1998 Canada 17 sjuk- 

sköterskor 

som vårdat 

donatorer 

Intervjuer. 

Kvalitativ 

studie 
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McCausland 

Kurz.J 

Experiences of 

well spouses after 

lung 

transplantation. 

2001 USA 12 makar 

vars partner 

gjort 

lungtranspla

ntation 

Enkät och 

bandade 

telefonintervj

uer. 

Beavers.K.L, 

Sandler.R.S 

mfl. 

The Living Donor 

Experience: 

Donor Health 

Assessment and 

Outcomes After 

Living Donor 

Liver 

Transplantation. 

2001 USA 27 deltagare 

som donerat 

en del av sin 

lever. 

Enkät. 

Kvantitativ 

studie. 

Parolin.MB 

mfl 

Donor Quality of 

Life after living 

donor liver 

transplantation 

2004 USA 19 deltagare 

som donerat 

en del av sin 

lever. 

Strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

studie 

Pearson.A 

mfl. 

Intensive care 

nurses 

experiences of 

caring for brain 

dead organ donor 

patients. 

2001 Australien 20 

intensivvård

ssjuksköter-

skor. 

 

Ostrukturera

de intervjuer. 

Kvalitativ 

studie 

Clemens.K.K 

mfl. 

Psychosocial 

health of living 

kidney donors: a 

systematic review 

2006 England 29 studier 

som 

jämförde 

donatorer 

och icke 

donatorers 

psykiska 

hälsa 

Systematisk 

litteratur 

review. 
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Frid.I mfl Brain death: close 

relatives use of 

imagery as a 

descriptor of 

experience 

2007 Sverige 17 st närstående till 

hjärndöda patienter 

Individuella 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

studie. 

Sanner.M.A Exchanging spare 

parts or becoming 

a new person? 

Peoples attitudes 

toward receiving 

and donating 

organs 

2001 Sverige 69 st individer med 

olika 

sociodemografiska 

bakgrunder 

Enkät. 

Kvantitativ 

studie. 

Sanner.M.A The donation 

process of living 

kidney donors 

2005 Sverige 39 st njurdonatorer Intervjuer. 

Kvalitativ 

studie. 

Forsberg.A 

mfl. 

Experiencing 

liver 

transplantation: a 

phenomenological 

approach. 

2000 Sverige 12 patienter som 

gjort en 

levertransplantation 

Intervjuer. 

Fenomen-

ologisk 

kvalitativ 

studie 

Peters.T.G 

mfl. 

Living kidney 

donation: 

recovery and 

return to activities 

of daily living. 

2000 Irland 42 st njurdonatorer Frågeformulär.

Kvantiativ 

survey studie 
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