
 

                            
 
 

 
 

Institutionen för hälsa och vård 
Omvårdnad 

 
 
 
 

Christine Henriksson & Annya Flood Västlund 
 

 
Faktorer som påverkar anhörigas  

beslut för eller emot organdonation 
- en litteraturstudie 

 
Factors influencing relatives’ decision  

about organ-donation 
- a literature study 

 
 
 

Examensarbete 10 poäng, C-Nivå 
Sjuksköterskeprogrammet 

 
 
 

Datum/Termin: 20051215 
Handledare: Ingela Karlsson 
Tentator: Ann Langius - Eklöf 

 
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 



 

Sammanfattning 
 
Titel: Faktorer som påverkar anhörigas beslut för eller emot 

organdonation – en litteraturstudie 
 
Engelsk titel: Factors influencing relatives’ decision about organ-donation        

– a literature study 
 
Institution:  Institutionen för hälsa och vård, Karlstads universitet. 
 
Kurs:  Omvårdnadsforskningens teori och metod III – examensarbete, 

10 p, C-nivå. 
 
Författare: Christine Henriksson och Annya Flood Västlund 
 
Handledare:  Ingela Karlsson 
 
Sidor: 24 
 
Nyckelord:  Organdonation, familj, närstående, beslutsfattande 
 

 
 
Justerad och godkänd 

Datum 

       

Tentator 

 
Sverige har sedan 1988 fastställt döden genom hjärnrelaterade dödskriterier, vilket gör 
det möjligt att ta tillvara organ för transplantation. Den enskilda individen har 
självbestämmanderätt när det gäller att donera sina organ och kan under sin levnadstid 
registrera sitt ställningstagande. Många etiska konflikter råder runt donationsfrågan - 
vad är rätt och vad är fel? Vilket beslut skall man som anhörig fatta när man oväntat 
hamnat i en traumatisk situation där en närstående avlidit och visar sig kunna vara en 
potentiell donator? Studiens syfte var att kartlägga faktorer som påverkar anhörigas 
beslut för eller emot organdonation, vid närståendes död. Metoden som har använts är 
litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar ingår. Artiklarna har kvalitetsgranskats av 
båda författarna, för att kunna sovra fram det material som svarar på studiens syfte. 
Resultatet visar att om den avlidnes vilja är känd är det i stort sett avgörande för de 
anhörigas beslut. Även kommunikation är av stor betydelse och visar tydligt att 
sjuksköterskans bemötande spelar en viktig roll, och hur hennes omvårdnad kring den 
avlidne och de närstående kan bli avgörande för deras beslut i donationsfrågan. 
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Introduktion  
Första januari 1988 infördes hjärnrelaterade dödskriterier i Sverige, före det fanns det 
ingen författning som reglerade när en människa kunde dödförklaras (Gäbel, 2002). I 
den nuvarande lagen står det att ”… en människa är död när hjärnans samtliga 
funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort.” (SFS 1987:269, 1§). Det innebär att 
väsentliga organ och vävnader kan tas tillvara för transplantationskirurgi eftersom 
andning och cirkulation kan upprätthållas på konstgjord väg. Detta har fått en stor 
betydelse för de patienter som är allvarligt sjuka och väntar på att få ett nytt organ. 
Donation av vävnader och organ är en förutsättning för transplantationsverksamhet 
(Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002). Transplantation är en högprioriterad verksamhet, 
medan arbetet med donationsfrågor är lågprioriterat – den ekvationen går inte ihop 
(Malm, 2004). I Sverige har antalet avlidna donatorer minskat under den senaste 
tioårsperioden (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002). Bristen på organ är stor både från 
döda och levande organdonatorer och i framtiden ser tillgången ut att sjunka ännu mer 
eftersom allmänheten hela tiden får mer kunskap om säkerhet i vardagen och skyddar 
sig bättre mot olika typer av trauman (Socialstyrelsen [SoS], 2005).  
 
Den enskilda individen har självbestämmanderätt när det gäller att donera sina organ 
efter döden, men däremot går det inte att välja till vem man skall donera 
(Bergvall, 2005). I de flesta länder kan var och en under sin levnadstid meddela sin 
inställning till donation efter döden, positiv eller negativ, till sina närstående, på ett 
donationskort eller till ett donationsregister. I Sverige kan både ja och nej registreras. I 
de fall där den avlidne ej har tagit ställning tillämpas ett förutsatt samtycke, vilket 
innebär att man utgår ifrån att den avlidne var positivt inställd till donation. Om det 
råder oklarhet om den avlidnes inställning till organdonation, får enligt svensk lag 
ingrepp utföras om anhöriga inte motsätter sig det genom sin vetorätt (Gäbel, 2002). 
Transplantationslagen (SFS 1995:831) bygger bland annat på två principer: 
självbestämmandeprincipen och godhetsprincipen. Denna lag innehåller även 
bestämmelser om ingrepp för att organ från en avliden person ska kunna tas tillvara för 
behandling av en annan människa dvs. transplantation (SFS 1995:831). Om organ skall 
kunna tas till vara efter en människas död säger lagen att medicinska insatser får 
fortsätta om det behövs, för att bevara organ eller annat biologiskt material i väntan på 
ett transplantationsingrepp (SFS 1987:269). Enligt lagen (SFS 1995:831) tillåter man att 
andning och cirkulation hålls i gång högst 24 timmar efter patientens död i avvaktan på 
ett donationsingrepp. Varje år avlider 250-300 människor på ett sådant sätt att de kan bli 
organdonatorer. Av dessa är det 100-150 donatorer som är medicinskt och åldersmässigt 
lämpliga (SoS, 2005). Dödsorsaken hos en avliden människa avgör lämplighet som 
donator. Som lämpliga donatorer räknas alla som på grund av total hjärninfarkt avlidit 
men fortfarande har en pågående respiratorbehandling och bibehållen cirkulation. Den 
största orsaken till hjärninfarkt är intrakraniella blödningar. Det finns inga absoluta 
åldersgränser för organdonation från en avliden människa (Bäckman & Fehrman-
Ekholm, 2002). Fastställandet av döden utifrån hjärnrelaterade dödskriterier kan göras 
på två sätt: klinisk neurologisk undersökning och fyrkärlsangiografi. Klinisk 
neurologisk diagnostik skall användas om förgiftning eller annan läkemedelspåverkan 
kan uteslutas och underliggande sjukdomsorsak är känd. Om fallet inte är så, skall 
fyrkärlsangiografi med kontrastinjektion genomföras. Gemensamt för båda 
undersökningarna är att de skall göras vi två tillfällen (Gäbel, 2002). 
 



-5- 

Etiska och existentiella överväganden 
Donator eller mottagare? Den enskilde vet aldrig vilken roll som kan tilldelas under 
livet, inte heller vet han/hon vilken roll anhöriga kan ställas inför. Att få ta emot ett 
organ i en nödsituation är ytterst tacksamt, men hur skickliga transplantationskirurgerna 
än är kan de inte hjälpa sjuka som behöver ett nytt organ om det inte finns någon 
tillgång till dessa. Samtidigt är det viktigt att följa människans vilja och att de anhöriga 
till den avlidne får stöd och hjälp i sorgearbetet (SOU 1989:98).  
 
Enligt en allmän moralisk regel får man vara beredd att ge om man vill ha något. Det 
tycks inte gälla donation, fler vill ha än ge. Transplantationskirurgin ställer varje enskild 
människa inför frågan: Har jag en egentlig plikt att donera mina organ (Tännsjö, 2002)? 
Hur ställer man sig till ”plikten” att ta ett beslut åt någon som inte kan ta ett eget? Det 
finns ett motstånd eller en olustkänsla inför donation, som främst tycks ha sitt ursprung i 
dödsångest och dödsångestförsvar. ”Man måste i någon mån begrunda sin egen 
dödlighet när man föranstaltar om åtgärder efter döden och för detta måste man ha en 
viss ångesttolerans” (Sanner, 2002, s. 364). Delar av detta citat har sannolikt någon 
gång under en livstid korsat alla människors tankar, oavsett samhällsklass, erfarenhet 
och ålder (Sanner, 2002). Föreställningar en människa har om livets mening och värde 
samt om livets lidande på grund av meningslöshet, har sin grund i den existentiella 
ångesten. Den existentiella ångesten formar människan (Eriksson & Barbosa da Silva, 
1991). Vi är medvetna om vår egen dödlighet, men det är andras vi får erfara. Andras 
död för oss så nära vår egen död vi kan komma (Henriksen & Vetlesen, 2001). Då en 
närstående dör kan sorgen upplevas som fysisk smärta, och dess intensitet beror på den 
roll som den döde spelat i den efterlevandes livsbalans. Målet är då att stödja personens 
egna läkningsresurser så att krisen kan följa en naturlig utveckling (Cullberg, 2003).  
 
Sjuksköterskans profession 
Sjuksköterskan har ett ansvar i all omvårdnad kring patienten, som har fyra 
grundläggande komponenter: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återuppbygga hälsa 
och lindra lidande. I detta vårdarbete skall mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor 
och trosuppfattning hos individer, familjer och samhälle respekteras. Sjuksköterskan 
ansvarar också för att tillräckligt med information förs fram till den enskilde individen 
så att denna skall kunna ge samtycke eller vägran till vård och behandling 
(International Council of Nurses, 2000). Fler viktiga komponenter som ingår i 
sjuksköterskans arbete är att vägleda och undervisa. Sjuksköterskan ger information, 
hämtar information och hon ger råd till patienter och till anhöriga. Hon är ett språkrör 
för patienten (Björklund, 1997). Vid en donationsförfrågan bör sjuksköterskan kunna 
guida och stödja genom hela beslutsprocessen, från första bemötandet tills de anhöriga i 
en sådan situation lämnar sjukhuset och går vidare i sina liv. De anhöriga skall med 
hjälp av sjuksköterskan känna sig trygga i sitt beslut och bära med sig en övertygelse 
om att de tagit rätt beslut oavsett vilket (Järhult & Offenbartl, 2003). Personalens, och 
framförallt sjuksköterskans uppgift är att med kunskap och medkänsla ge de närstående 
information om vad hjärndöd innebär och det transplantationsverksamheten kan leda 
till. Denna information måste ges på ett varsamt och objektivt sätt, sjuksköterskans egen 
inställning bör inte lysa igenom (Bäckman & Fehrman-Ekolm, 2002; 
Järhult & Offenbartl, 2003).  
 
 



-6- 

Kulturanpassad kommunikation 
Kommunikation är en fortlöpande process, med vilken en person påverkar en annan 
genom skriftligt eller muntligt språk, gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk och personligt 
utrymme. För att tillhandahålla lämplig omvårdnad måste sjuksköterskan separera 
värderingar baserade på sin egna kulturella bakgrund från patientens värderingar. 
Kommunikation och förståelse bryts ner när vårdare projicerar sina egna kulturspecifika 
värderingar och beteenden på patienten (Giger & Davidhizar, 2004) eller dennes 
närstående (författarnas egen tolkning). Arbetet med att lära sjuksköterskor 
kulturkompetent omvårdnadsteknik ligger inte bara på individuella 
metodutvecklingsprogram, utan också på vårdinstitutionen själv. Oavsett vem som är 
ansvarig i den här frågan måste sjuksköterskan utveckla en förståelse för olika kulturer 
och se dess relevans för kompetent vård. Även om transkulturell omvårdnad är 
betraktad som patientcentrerad, är det viktigt för sjuksköterskan att komma ihåg att 
olika kulturer omedvetet kan influera hur patienter blir betraktade och den vård de får. 
För att kunna erbjuda kulturanpassad och kompetent vård är det av stor vikt att komma 
ihåg att varje individ är kulturellt unik och som sådan en produkt av tidigare 
erfarenheter, kulturella uppfattningar och normer (Giger & Davidhizar, 2004). 
 
Information genom god kommunikation 
Sjuksköterskor som arbetar med patienter i ett kritiskt tillstånd ställs inför många 
svårigheter. Det är viktigt att sjuksköterskan är klar över sin egen inställning till 
organdonation. Hon står bättre rustad både mänskligt och yrkesmässigt och kan fungera 
som resursperson både för den avlidnes närstående och för sina kollegor. Det är viktigt 
för de anhöriga hur donationsförfrågan läggs fram. Det bör vara en självklarhet att 
separera den dåliga nyheten som en närståendes (hjärn) död innebär och frågan om en 
eventuell organdonation (Ploeg et al., 2003). Det är också viktigt att sjuksköterskan är 
med när läkaren informerar de närstående om patientens hälsotillstånd och om 
organdonation, för att exakt veta vad som sägs och vid ett senare tillfälle kunna upprepa 
och förklara innebörden av det (Bakkan et al., 2002). Att försättas i chock medför ett 
förändrat medvetandetillstånd och i det uppvisas en oförmåga att ta in information 
(Tamm, 2002). Donationsfrågan kan kännas svår att ta upp med de anhöriga som precis 
har mist sin närstående. Läkare och sjuksköterskor vet dock att frågan är mycket viktig 
då många patienter lever i hopp om att få ett nytt organ (Bakkan et al., 2002). 
 
Problemformulering 
Faktorer som påverkat och påverkar anhörigas inställning i organdonationsfrågan, kan 
möjligen vara relaterade till egna erfarenheter och upplevelser i sjukvården. 
Vårdpersonalen i ett donationsteam, och framförallt sjuksköterskan med ansvar för 
omvårdnaden av både donator och närstående, skulle kunna ha en stor möjlighet att 
stödja de anhörigas förestående beslut, med sitt arbete. Donation förefaller i största 
allmänhet väcka många känslor och reaktioner hos den enskilde individen 
(Sanner, 2002). Kunskap om dessa faktorer kan ha stor betydelse för sjuksköterskans 
arbete med att på bästa sätt bemöta och stödja anhöriga som ställts inför en 
donationsförfrågan. 
 
Syfte 
Syftet med studien var att belysa faktorer som kan påverka anhörigas beslut för eller 
emot organdonation, vid närståendes död. 
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Metod 
En systematisk litteraturstudie åstadkommes genom att utifrån ett valt problemområde 
eller ämne systematiskt söka, kritiskt granska, och sammanställa litteratur, vilket syftar 
till att skapa en konklusion av data från empiriska studier som gjorts tidigare. Studien 
bör baseras på aktuell forskning som bygger på vetenskapliga artiklar och rapporter 
(Forsberg & Wengström, 2003). Föreliggande studie är en litteraturstudie, som har följt 
stegen som Polit, Beck och Hungler (2001) rekommenderar (figur 1). 
  

 
Figur 1. Litteraturstudiens genomgång, hämtad och fritt översatt ur Polit, Beck och Hungler 
(2001, s. 128). 

 
Litteratursökning 
De vetenskapliga artiklarna har sökts fram ur databaserna CINAHL och Medline. För 
att identifiera artiklar som uppfyller studiens syfte har sökord och 
sökordskombinationer använts. I CINAHL användes Thesaurustermerna Organ-
Procurement, Family och Decision-making. Fritext/MeSHtermsökning gjordes i 
Medline via PubMed med termerna Organ-donation, Relatives, Decision-making och 
(not) Living donors. Resultatet av sökningen har sammanställts i tabell 1. 
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Tabell 1. Samanställning av databassökning 

CINAHL: sökord enskilt och i kombination. 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

* 

Urval 3 

** 

Organ-Procurement 1043   

Family 5685   

Organ-Procurement AND 

Family 

84

(4) 1

12

(9) 2

2 2

Decision-making 2341  

Organ-Procurement AND 

Decision-making 

12

(4) 1

1 1 1

MEDLINE: sökord enskilt och i kombination. 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

* 

Urval 3 

** 

Organ-donation 1618   

Relatives 36053   

Living donors 2239   

Organ-donation AND Relatives 227   

Organ-donation AND Relatives 

NOT Living donors 

183

(36) 1

34 

(9) 2

4 4

Decision-making 22736  

Organ-donation AND Decision-

making NOT Living donors 

85

(36) 1

4 2 2

*Artiklar som är kvalitetsgranskade, ** Artiklar som ingår i studien 
 1 Dubbelträffar inom databasen, 2 Dubbelträffar mellan databaserna 

 

När forskarna påbörjat sin insamling av litteratur finner de troligen en eller flera artiklar 
som bedöms vara aktuella för studien. Forskarna bör då söka i dessa artiklars 
referenslistor för att eventuellt finna fler intressanta referenser (Willman & 
Stoltz, 2002). Även detta har gjorts. Inklusionskriterierna för artiklarna som sökts fram 
var att de var skrivna på engelska och publicerade från första januari 1998 till oktober 
2005. De skulle vara empiriska studier såväl kvalitativa som kvantitativa. Studierna 
skulle enbart innefatta människor. Exklusionskriterier i studien var: levande donatorer, 
vävnadsdonation, vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser kring organdonation 
samt review artiklar. De flesta artiklar utan abstract har förkastats om inte titeln har 
väckt intresse.  
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Urval 
Sökningen gav 268 träffar i Medline och 96 i CINAHL. Inom databasen Medline visade 
det sig vara 36 dubbelträffar och inom CINAHL fyra, vilket totalt gav 324 träffar. Cirka 
30 artiklar förkastades då de inte hade något abstract eller att titlarna inte verkade 
relevanta för studiens syfte. Vidare bedömning gjordes genom att studera artiklarnas 
titlar och abstract för att se om de uppfyllde kriterierna för studien. Efter denna 
bedömning kvarstod 51 artiklar. Det visade sig att nio av dessa artiklar fanns i både 
Medline och CINAHL. Antal artiklar vid urval 1 blev alltså 42 stycken. Artiklarna 
lästes av båda författarna, och av dem återstod nio artiklar till urval 2. De 33 artiklar 
som föll bort uppfyllde inte författarnas krav. Vid mer noggrann läsning av 
resultatdelarna i artiklarna visade det sig att de inte uppfyllde studiens syfte. Vissa 
artiklar belyste inte vilka faktorer som påverkade anhörigas beslut för eller emot 
organdonation, några var inte vetenskapliga medan andra ej var empiriska studier. 
Några artiklar handlade om vävnadsdonation, vilket uteslöts genom uppsatsens 
exklusionskriterier. Granskningen av referenslistor i de artiklar som skulle ingå i studien 
resulterade i en vetenskaplig artikel som verkade relevant för studiens syfte. Artikeln 
uppfyllde studiens inklusionskriterier. Båda författarna kvalitetsgranskade de nio 
artiklar som återstod och den artikel som hittades manuellt, med hjälp av en 
granskningsmall som är utformad för att säkra kvaliteten os vetenskapliga artiklar 
(Institutionen för hälsa och vård, 2004). Efter kvalitetsgranskningen till urval 3 återstod 
samtliga nio artiklar som tillsammans med den manuellt sökta artikeln utgör de tio 
vetenskapliga artiklarna som ingår i denna litteraturstudie.  
   
Databearbetning 
De tio vetenskapliga artiklarna som ingår i litteraturstudien lästes av båda författarna så 
förutsättningslöst som möjligt, för att sovra fram den essens av material som kom att 
ligga till grund för studiens resultat. Efter att båda författarna läst artiklarna på egen 
hand studerades de faktorer som påverkar anhörigs beslut vid en donationsförfrågan och 
dessa lyftes ut ur artiklarnas resultatdelar och antecknades av författarna. Jämförelser 
gjordes mellan författarnas anteckningar och resulterade i att materialet kunde föras 
samman till 26 olika faktorer. Efter hand upptäcktes likheter mellan faktorerna och de 
lades ihop till 13 kategorier. Dessa 13 kategorier fördes sedan in under fyra 
huvudkategorier. Data bör ombildas till mindre, mer hanterbara enheter för att 
författarna skall kunna få en överblick och skapa en struktur av materialet (Polit et al., 
2001).   

 
Etik 
Genom att återge litteraturens innehåll på ett så korrekt sätt som möjligt, har författarna 
eftersträvat att allt material behandlats med stor noggrannhet. I den mån det går har alla 
aspekter på donation belysts neutralt och materialet har studerats objektivt 
(Forsberg & Wengström, 2003). Författarnas ställningstagande i donationsfrågan har 
förhoppningsvis inte påverkat resultatet. Författarna har följt rekommendationen om att 
uppmärksamma att egna översättningar från engelska till svenska varit så korrekta som 
möjligt, samt att citat varit ordagranna (Polit et al., 2001).  
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Resultat 
Följande resultat består av tio vetenskapliga artiklar (se bilaga 1). Åtta kvantitativa, en 
kvalitativ och en som är både kvantitativ och kvalitativ, vilka belyser området 
organdonation. Resultatet innehåller olika faktorer som påverkar anhörigas beslut för 
eller emot organdonation, och består av fyra huvudkategorier (den avlidnes vilja, 
anhörigas syn på donation, dödsorsak och kommunikation genom möten i vården). Två 
av dessa faktorer har flera underfaktorer, vilka presenteras i figur 2. Alla faktorerna 
redovisas under rubriker med tillhörande text där de anhörigas olika känslor och åsikter 
har lyfts fram. Demografiska fakta har placerats in under huvudkategorin: anhörigas syn 
på donation, även om det bara framkommit samband mellan vissa demografiska fakta 
och denna faktor. 
 

Figur 2. Funna huvud- och underkategorier i litteraturstudien.  
 
Den avlidnes vilja  
Vetskapen om den dödes inställning i livet, till donation, gjorde det lättare för de 
anhöriga att ta sitt beslut (Martínez et al., 2001; Siminoff, Arnold & Hewlet, 2001a; 
Siminoff & Lawrence, 2002; Sque, Long & Payne, 2005). I de fall där man visste att 
den avlidne ville donera sina organ var det 100 % av de tillfrågade som sa ja till 
donation (Martínez et al., 2001). En annan studie visade att 114 av 127 donerar den 
avlidnes organ om detta var den avlidnes önskan (Siminoff & Lawrence, 2002). Den 
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starkaste faktorn till att familjer nekade till organdonation var att de trodde att den 
avlidne var emot donation (mer än 6 gånger troligare än om de inte trodde det) 
(Siminoff et al., 2001a). Hälften av familjerna avstod en organdonation när de inte 
visste den avlidnes vilja (Siminoff & Lawrence, 2002). Två studier visade ett 
medgivande till organdonation i 93 % (medelvärde uträknat av författarna till 
uppsatsen) av de fall där den avlidne hade signerat ett donationskort (Exley, White & 
Martin, 2002; Siminoff, Gordon, Hewlet & Arnold, 2001b). Två av studierna tog upp 
situationer där de anhöriga visste att den avlidne var emot organdonation, men ändå tog 
beslut emot den avlidnes vilja. Två av åtta personer satte sig emot den avlidnes vilja 
(Martínez et al., 2001). Av dem som visste att den avlidne var emot donation trotsade 2 
av 40 den avlidnes vilja (Siminoff & Lawrence, 2002). 
 
Anhörigas syn på donation 
Den anhöriges syn på donation påverkar dennes beslut vid förfrågan om donation av 
närståendes organ. Vidare är familjerelationer och trosuppfattning faktorer som 
påverkar närstående och deras syn på organdonation. I några studier framkommer även 
vissa demografiska fakta som påverkar de anhörigas beslut. 
 
Familjens initiala respons på donationsförfrågan var en stark indikation på att deras 
beslut skulle följa den linjen (Siminoff et al., 2001a). Hade familjen en positiv syn på 
donation och såg det som en möjlighet att ge döden en mening, blev följden oftast en 
donation (Sque et al., 2005). Anhörigas sätt att se på donation, en möjlighet för den 
bortgångne att leva vidare efter döden, ledde till ett positivt donationsbeslut (Exley et 
al., 2002). 

”The liver went to Italy and a kidney to an Indian lady - I thought this was 
fitting as she loved to travel.” (Ormrod, Ryder, Chadwick & Bonner, 
2005, s.1005). 

Funderingar kring smärta, stympning och lemlästning av den döde var starkare hos de 
anhöriga som sa nej i jämförelse med de som sa ja (Exley et al., 2002). De mest 
frekventa orsakerna till att inte donera var oro för att den avlidne blev vanställd och 
problemställningar i samband med begravning (67 %). En annan orsak var att man 
kände att den döde redan gått igenom tillräckligt (50 %) (Siminoff & Lawrence, 2002). 
 
Familjerelationer 
I familjer som hade goda relationer familjemedlemmar emellan valde 86 % att donera. 
Av de anhöriga med dåliga familjerelationer sa 63 % nej till donation. Släktingar och 
vänner som stödde sina närstående under och igenom hela donationsprocessen visade 
sig underlätta beslutsfattandet och tillfredsställelsen med beslutet. Studien visade att 42 
av 48 familjer som hade tre till sex anhöriga närvarande vid donationsförfrågan, valde 
att säga ja till organdonation. Förekomsten av meningsskiljaktigheter inom familjen 
angående donation, eller frånvaro av huvudbeslutsfattare i donationsfrågan, var faktorer 
som oftast ledde till att organdonation ej genomfördes (Martínez et al., 2001). Familjer 
som hade sagt nej till donation instämde starkare i att beslutstvivel och konflikter inom 
familjen fanns än familjer som hade sagt ja till donation (Exley et al., 2002). Vänner 
eller släktingar som fungerar som mellanhand mellan personal och anhöriga, upplevdes 
som ett stöd i donationsprocessen (Jacoby, Breitkopf & Pease, 2005). 
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Trosuppfattning 
Tilltro och andligt stöd var viktigt för nästan alla familjemedlemmar som valde att 
donera den anhöriges organ (Jacoby et al., 2005). Familjer som tillhörde en religion, 
framstod som mer positivt inställda till donation i jämförelse med icketroende. 
Nittiofyra procent av alla mormoner, judar och övriga religioner valda att donera. Av de 
kristna sa 89 % ja till donation. I de fall man inte uppgav någon religion var 73 % 
positiva till organdonation (Exley et al., 2002). 
 

Demografiska fakta 
Det beskrevs ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de familjer som sa ja till 
donation och de som sa nej, när det gällde ålder på den avlidne. Det påvisades inte 
heller någon signifikant skillnad i ålder, kön, utbildningsnivå och inkomst hos de 
anhöriga, och de anhörigas relation till den döde (Exley et al., 2002; Siminoff et al., 
2001b). I en annan studie beskrevs heller ingen association mellan beslut att donera och 
sociodemografiska fakta såsom etnicitet, yrke, ålder och kön hos de anhöriga (Siminoff 
et al., 2001b). Däremot fanns en tendens till skillnader vad gällde de anhörigas 
donationsbeslut kopplat till etnicitet hos den person som framförde donationsförfrågan. 
Av de närstående som sa ja till donation blev 85 % tillfrågade av en vit person. Hos de 
närstående som sa nej till donation blev 73 % tillfrågade av en vit person (p = 0.08). Av 
de tillfrågade var 79 % angloamerikaner, 11 % latinoamerikaner, 8,5 % afroamerikaner, 
asiater eller infödingar och 1,5 % var inte specificerade (Exley et al., 2002). En studie 
påvisade en starkare tendens att inte donera när det var en kvinna (37 %) som avlidit, än 
när det var en man (14 %) (Martínez et al., 2001). Majoriteten (82 %) av familjerna i 
studien övervägde hur den avlidne hade känt inför organdonation, när de beslutade för 
eller emot donation. Etnicitet var den enda patient- och familjekaraktäristika som var 
signifikant relaterad till denna variabel. Familjer till vita patienter var mer benägna att 
tänka över vad patienten känt inför organdonation (84 %) än icke-vita familjer (69 %) 
(Siminoff & Lawrence, 2002).  
 

Dödsorsak  
Beslutet att donera var ofta relaterat till dödsorsaken. De olika studiernas siffror är dock 
inte helt entydiga även om det går att urskilja en tendens till lägre andel ja när 
dödsorsaken var av medicinsk karaktär, medan dödsfall som orsakats av trauma och 
våld ledde till flest organdonationer. Medgivande till organdonation vid trauma var 
65 % och vid icke-trauma 35 % (Siminoff et al., 2001b). Familjer beslutade sig oftare 
för att donera vid självmord eller mord genom dödsskjutning (97 %) än vid 
motorfordonsolyckor (89 %) och dödsfall av medicinska skäl (84 %) (Exley et al., 
2002). Dödsfall som orsakades av trauma och våld, var i flera studier de dödsorsaker 
som leder till flest organdonationer. En av studierna visade skillnader i procent mellan 
olika dödsorsaker i relation till familjens medgivande. Motorfordonsolycka 76 %, 
cerebrovaskulära skador 59 %, andra huvudskador 64 % och skottskadad /knivskuren 
till döds 55 % (Gortmaker et al., 1998).  
 

Kommunikation genom möten i vården 
Anhörigas upplevelse i samband med en närståendes död som resulterar i 
donationsförfrågan, och uppfattning av hur sjukvården hanterar situationen, påverkades 
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av hur personal och anhöriga kommunicerar med varandra. Det i sin tur påverkar de 
anhöriga i beslutsfattandet.  Information, att förstå innebörden av begreppet hjärndöd, 
timing, miljö, omsorg om den avlidne och tillit är alla underfaktorer, som står i direkt 
relation till kommunikation genom möten i vården. 
  
Otillfredsställande kommunikation mellan vårdpersonalen och familjen angående den 
närståendes hälsotillstånd, gav alltid en negativ respons (Sque et al., 2005). Två olika 
studier påvisade att närstående som själva tagit upp frågan om organdonation med 
vårdpersonal, oftast valde att donera från den avlidne. I Siminoffs (2001b) studie var det 
86 % som valde att donera och i Exleys (2002) studie 98 %. Familjer som ej fått 
diskutera proceduren kring handhavandet och distributionen av organ, kände misstro 
och oro inför en donation och gick följaktligen inte med på att donera (Martínez et al., 
2001; Siminoff et al., 2001a). Familjer som inte diskuterat begravningsarrangemang för 
den avlidne, svarade initialt varken ja eller nej på donationsförfrågan, sex gånger oftare 
än de familjer som fått diskutera begravningen och därmed hade lättare att ta ett beslut 
(Siminoff et al., 2001a). I två studier skiljer sig resultatet åt när det gäller medgivande 
till donation, i relation till vem som ställde donationsfrågan. Om en 
transplantationskoordinator (94 % ja), eller läkare (92 % ja), framförde 
donationsförfrågan var medgivandet högre, än om en socialarbetare (85 % ja), eller 
sjuksköterska (77 % ja) gjorde det (Exley et al., 2002). Siminoff et al. (2001b) visade ett 
annorlunda resultat: socialarbetare (67 % ja), transplantationskoordinator (64 % ja), 
sjuksköterska (56 % ja) och läkare (54 % ja) (Siminoff et al., 2001b). Ytterligare ett 
resultat kunde observeras i en studie, där medgivandet hos de anhöriga när de 
tillfrågades av sjukvårdspersonal tillsammans med transplantationskoordinator var 
72 %. Enbart transplantationskoordinator (62 % ja) och enbart sjukvårdspersonal (53 % 
ja) (Gortmaker et al., 1998). Anhöriga berättade att en diskussion med en 
organdonationsorganisation hade varit avgörande för deras beslut (Siminoff et al., 
2001b). 
 

Information 
Behovet av att få information som var förståelig, var en vanlig önskan hos de 
närstående. Samtidigt skulle informationen vara noggrann, omedelbar, ingående och 
konsekvent i sin beskrivning av den närståendes tillstånd (Jacoby et al., 2005). 
Avsaknad av specifik donationsdiskussion associerades till donationsnekande. De 
familjer som visade sig vara positivt inställda till organdonation fick en mer specifik 
och detaljerad information om den närstående än de som visade en från början negativ 
inställning (Siminoff et al., 2001a). Koordinatorers och vårdpersonals tillhandahållande 
av fortlöpande information om den närståendes tillstånd till familjen, associerades till 
beslut att donera, medan tvivel kring fastställandet av närståendes död resulterade i ett 
nekande hos de anhöriga (Martínez et al., 2001). Familjer som kände sig överraskade av 
och upplevde att de inte hade blivit lämpligt förberedda inför förfrågan om donation, var 
i mindre utsträckning (34 % ja) benägna att donera, än de anhöriga som förväntade sig 
att bli tillfrågade (66 % ja) (Siminoff et al., 2001b). Några få kände också att de inte 
hade fått information som klart uttryckte att deras närstående var hjärndöd innan de 
skulle ta ställning och upplevde att de kände sig pressade och behövde bestämma sig 
snabbt. Familjer som nekade till donation ville ha informationen om proceduren 
överförd på ett bättre sätt. De ville höra sanningen, men menade att det finns olika sätt 
att leverera den på (Jacoby et al., 2005).  
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Att förstå innebörden av begreppet hjärndöd 
Det kan finnas ett samband mellan anhörigas förståelse kring begreppet hjärndöd och 
deras beslut i donationsfrågan. Att vara med vid diagnostiserandet av hjärndöd, visade 
sig vara en faktor som påverkade förståelsen. Tre av fyra familjer som var med och såg 
när diagnostiken av hjärndöd gjordes, gick med på att donera. Tre av femton familjer 
som inte gick med på en organdonation ångrade senare sina beslut, som de själva ansåg 
hade att göra med att de inte var närvarande vid diagnostiserande av hjärndöd. Ingen av 
de anhöriga som valde att donera, kände någon ånger över beslutet (Ormrod et al., 
2005). Hjärndöd var ett svårt begrepp att förstå för de familjer som behövde ta ställning 
till donation och det behövdes tid för att förstå innebörden. Behovet av konkreta och 
visuella bevis som bekräftade hjärndöd var ett återkommande tema hos, speciellt, 
donatorfamiljerna (Jacoby et al., 2005). En person uttryckte ”…understanding brain 
death is a process and we needed time to absorb it.” (Jacoby et al., 2005, s.186). En 
studie uttryckte att familjer som donerade inte var bättre, än familjer som inte donerade, 
på att korrekt definiera begreppet hjärndöd, att förstå diagnostiken som var nödvändig 
för att dokumentera hjärndöd eller att beskriva de undersökningar som gjordes. Av dem 
som sa att hjärndöda individer fortfarande levde, valde 60 % att donera medan 54 % av 
dem som inte uttalade sig oklart kring förståelsen för hjärndöd, valde att donera 
(Siminoff, Mercer & Arnold, 2003). Bristande kommunikation mellan personal och 
anhöriga resulterade i låga nivåer av vetskap om hjärnskadan, det förlopp skadan 
utvecklat och vad som höll på att hända med deras närstående, vilket innebar att 
familjen nekade till donation (Sque et al., 2005). De som accepterade att patienten var 
död när de fick hjärndödsbeskedet hade lättare att donera än de som inte accepterade att 
döden inträtt förrän maskinen stängts av och hjärtat stannat. Anhöriga som fortsatte att 
hoppas på att den avlidne skulle tillfriskna efter information om hjärndöd, var inte lika 
villiga att donera som de som givit upp hoppet (Siminoff et al., 2003).  
 
Timing – vid tidpunkt för förfrågan 
Märkbara skillnader i uppfattningen av donationsförfrågans timing, fanns mellan de 
som var för eller emot donationsfrågan. De familjer som beslutade sig för att donera 
tyckte att timingen var så bra den kunde vara i en sådan situation (Jacoby et al., 2005). 
En annan studie rapporterade något helt annat. Ingen uppenbar skillnad hittades mellan 
besluten för eller emot donation, i relation till timingen för förfrågan (Martínez et al., 
2001). Nittiotre procent av de anhöriga valde att donera om de fick förfrågan före eller 
under tiden det meddelades att deras närstående var hjärndöd. Om de anhöriga hade fått 
förfrågan om donation efter meddelandet om att deras närstående var hjärndöd valde 
84 % att donera. Tiden som förflutit från skadan/olyckan och tills dess man hade fått 
förfrågan om donation var 32 timmar för dem som svarade ja och 52 timmar för de som 
sa nej. Intressant var att de som valde att inte donera upplevde att de fått otillräckligt 
med tid för att besluta sig (Exley et al., 2002).  
 

Miljö 
Två studier beskrev vikten av miljön. Flera av de deltagande familjerna kommenterade 
den obekväma och opassande plats på vilken donationsdiskussionen tog plats. Behovet 
av enskildhet under diskussionen uttrycktes av de flesta familjer och ansågs vara av stor 
betydelse (Jacoby et al., 2005). Mer än tre fjärdedelar av förfrågan om donation gjordes 
i en avskild miljö, vilket var en faktor som var associerad till högre antal medgivande. 
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Beslutet att donera var 67 % i avskilda miljöer jämfört med 45 % i omgivningar som 
inte räknades som det (Gortmaker et al., 1998). 
 
Omsorg om den avlidne 
Det var mycket betydelsefullt för de anhöriga att den avlidne fick god kvalitet på 
omvårdnaden och behandlades med värdighet och respekt. Vårdpersonalens omsorg om 
den avlidne spelade en stor roll för samtycke till donation. Var familjen tillfredsställd 
med sjuksköterskans beteende och omvårdnad om dem och den avlidne, resulterade det 
oftare affirmativt (Jacoby et al., 2005). 

”The nurses talked with him as if he was wide awake. One nurse brought 
him a guardian angel. The care was respectful and dignified.” (Jacoby et 
al., 2005,  s.185). 

I 47 av 68 fall klagades det på, eller kommenterades inte, sjukvårdspersonalens brist på 
respekt för den dödes kropp, detta gav till följd att cirka 28 % av de 47 nekade till 
organdonation (Martínez et al., 2001).  
 

Tillit 
Fyrtiofyra av de sextioåtta familjer som ingick i studien uttryckte en otillfredsställelse 
med de medicinska insatserna eller hade inte någon åsikt om dem. Av de 44 familjerna 
var det 31 familjer som valde att donera när frågan ställdes. Nitton familjer uttryckte en 
belåtenhet inför personalens bemötande av dem, av dessa var det 18 stycken som sa ja 
till donation (Martínez et al., 2001). Familjer som kände sig trakasserade och pressade 
att ta ett beslut svarade i 66 % av fallen nej till en organdonation från den avlidne 
(Siminoff et al., 2001b). Åsikten att inte tillräckligt hade gjorts för att rädda den avlidne 
var bland annat en faktor som lett till att anhöriga beslutat sig för att säga nej till 
donation (Sque et al., 2005). 
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Diskussion  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga faktorer som påverkar anhörigas beslut för eller 
emot organdonation vid närståendes död. Resultatet består av faktorer som är av stor 
vikt för de anhöriga och påverkar deras beslut. Den avlidnes vilja, anhörigas syn på 
donation, dödsorsak och kommunikation genom möten i vården är resultatets 
huvudfaktorer. 
 
Vem tar ställning i donationsfrågan? 
Flera av studierna tog upp betydelsen av att anhöriga vet den avlidnes vilja, vilket de vet 
genom att de antingen diskuterat donationsfrågan medan den avlidne fortfarande var i 
livet eller genom förekomsten av ett donationskort. För de anhöriga var beslutet mycket 
lättare att ta om de hade vetskapen om den avlidnes vilja. I det stora hela sa anhöriga nej 
om det inte fanns någon vetskap om den avlidnes vilja (Exley et al., 2002). Två studier 
visar att det finns de anhöriga som väljer att donera trots att de vet att den avlidne var 
emot organdonation (Martínez et al., 2001; Siminoff & Lawrence, 2002). I Sverige är 
det straffbart att ta tillvara organ om man vet att den avlidne varit negativ i frågan, 
vilket gör att närstående inte har möjlighet att undanröja ett nej (SoS, 2005). Det är den 
avlidnes vilja som styr beslutet om donation och det är oetiskt att gå emot dennes vilja, 
men allt för ofta är det tyvärr så att den avlidnes inställning inte är känd. Det blir då 
familjen eller andra anhöriga till den avlidne som styr beslutet i donationsfrågan genom 
sin vetorätt, vilket endast får ske när ställningstagandet hos den avlidne är okänd 
(Brattgård, 2004). Om det uppkommer olika uppfattningar om organdonation hos de 
anhöriga får inte ingrepp ske. Ingrepp får inte heller utföras om man inte fått tag i någon 
anhörig inom den tiden som står till buds (SoS, 2005). Ställningstagandet för familjen 
blir naturligtvis svårare när de inte vet den avlidnes vilja, därför borde idag rättigheten 
att ta ställning skärpas till en skyldighet att ta ställning (Brattgård, 2004).  
 
Etiska ställningstaganden 
Många etiska konflikter råder i organdonationsfrågan. Idag är det förbjudet att söka i 
donationsregistret för att ta reda på en potentiell donators inställning, innan denna 
avlidit, alltså att total hjärninfarkt konstaterats. Denna regel kan på två sätt medföra 
risker att köra över patientens egen vilja. En risk är att man börjar behandla en patient 
”i onödan” för att förbereda inför ett donationsingrepp och så visar det sig sedan att 
denne var negativt inställd till organdonation. Ytterligare en risk är att anhöriga 
motsäger sig optimal behandling av en potentiell donator och så visar det sig sedan att 
den avlidne varit positivt inställd till donation. Skall man då med lagens stöd köra över 
de anhörigas vilja (Brattgård, 2004)? Författarna anser att en debatt om donation och 
transplantation måste fortlöpa eftersom verkligheten för många allvarligt sjuka patienter 
är att köa i väntan på organ och vävnader för att kunna överleva. För dem och deras 
familjers skull behöver allmänheten ta ställning. Vi kan aldrig veta om eller när det 
kommer att beröra oss, men vi kan underlätta för andra genom vårt beslut och därmed 
bespara våra medmänniskor svåra etiska dilemman. Frågan är om inte Sverige är moget 
för ett obligatoriskt ställningstagande inför vävnads- och organdonation. Det skulle 
sannolikt minska lidandet för många människor i en redan stor sorg (Brattgård, Kock-
Redfors & Malm, 2004).   
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Att bygga upp ett förtroende mellan anhöriga och personal kan leda till att en framtida 
diskussion om donation underlättas. Det är viktigt att sjukvården driver arbetet med 
anhörigkontakten och frågor som uppstår under vårdtiden (Henriksson, 2004). Ett bra 
underbyggt samarbete mellan personal och anhöriga bör kunna hjälpa de anhöriga att 
fatta ett beslut och känna sig till freds med det. Oavsett vilket beslut man väljer att fatta, 
är det en viktig del i det framtida arbetet med donation, att anhöriga inte skall behöva 
känna sig bortkomna och utelämnade och känna att det går emot vad som är brukligt i 
vårdens rutiner och anses rätt i en donationssituation på grund av att en läkare, som 
Olausson (2004) uttrycker det, lätt styr de anhöriga genom att säga ”så brukar vi göra”. 
Ingen, varken sjukvården eller den enskilde tjänar långsiktigt på att den som måste ta ett 
kanske tungt och avgörande beslut, gör det på grund av någon annans åsikter och 
kanske går emot sina egna känslor och därmed riskerar att bära med sig skuldkänslor 
resten av livet. De känslorna kan komma att påverka de anhörigas förtroende för 
donationsprocessen och sjukvården. 
 
Det tar tid att vänja sig vid tanken på donation och det beror troligtvis på, som 
författarna nämnde i inledningen, att man måste fundera över sin egen dödlighet. Det är 
idag ovanligt i en klinisk situation att det finns en klart dokumenterad viljeyttring från 
patienten angående donation. Resultatet visade att det hade varit det allra bästa, 
eftersom de flesta anhöriga vill tillmötesgå den avlidnes vilja. Lundberg (2004) menar 
att det är etiskt fel att inte gå en patient som vill donera till mötes för att underlätta och 
optimera förutsättningarna för donation. Det innebär också en annan sida av patientens 
önskan om att donera, nämligen att han/hon i livet accepterat möjligheten att döden 
förlängs och det finns en risk för att hamna i ett kronsikt vegetativt tillstånd, även om 
risken är liten. Det är oerhört tunga avväganden för en anhörig som behöver ta ställning. 
Resultatet i uppsatsen visar att nästan alla anhöriga sätter den avlidnes vilja som en 
avgörande faktor i donationsförfrågan. Lundberg (2004) undrar vidare om det är etiskt 
rätt att utnyttja redan knappa vårdresurser för vård av potentiell donator, med risk att 
skada annan patient som behöver vården och som har möjlighet att överleva. Till detta 
kan härledas en annan stor faktor som hjälpt de anhöriga att ta ställning, - tillit, omsorg - 
hur ser vården ut för en hjärndöd patient? Känner de någon smärta? Finns det en omsorg 
om patienten efter att hjärndöd fastställts, eller är den döde bara en förvaring för viktiga 
organ som skall transplanteras? Tännsjö (2002) beskriver att patienter i livets slutskede 
inte får hållas vid liv med fortsatt vård för att ”hinna bli hjärndöda”. Det skulle innebära 
att somliga patienter enbart skulle bli potentiella donatorer som ett medel för andra, och 
genomgå smärtsam intensivvård som de inte själva gagnas av. Det skulle allvarligt 
kunna minska allmänhetens förtroende för intensivvården. 
 
Sjuksköterskans förmåga till lyhördhet 
Kock-Redfors (2003) redogör för flera faktorer som påverkar närståendes sorgearbete, 
däribland att organdonation ofta har haft en gynnsam effekt. I donationsprocessen spelar 
upplevelsen av, och tilliten till sjukvården en mycket stor roll. Om de närstående har 
haft en positiv inställning till vården och vårdteamet runt patienten, är de i allmänhet 
också mer positiva till att säga ja till donation i de fall där den avlidnes inställning inte 
är känd. Sjuksköterskan har i vårdteamet en stor betydelse för de närståendes 
helhetsintryck av vården. Det ställer krav på sjuksköterskan att inta en objektiv, neutral 
och stödjande ställning gentemot de anhöriga, men det ställer också krav på människan 
bakom yrket att begrunda sin personliga inställning i donationsfrågor för att lättare 
kunna skilja egna känslor och åsikter från att påverka sitt sätt att hjälpa anhöriga igenom 
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den livskris som en närståendes bortgång ofta innebär (Kock-Redfors, 2003). Att inte 
uppenbart visa sin inställning i svåra frågor som innebär dialoger med anhöriga, men 
samtidigt visa engagemang och känsla för frågorna, anser författarna är en av 
sjuksköterskeyrkets stora utmaningar, och kräver en balans mellan empati och 
objektivitet i kombination med både livs - och yrkeserfarenhet, för att utvecklas. 
Thorsén (1992) tar upp att det ställs krav på sjuksköterskan att uppfatta de anhörigas 
integritet. Anhöriga kan uppleva det som integritetskränkande att behöva avstå från sin 
autonomi. Att begränsa en individs autonomi anses oftast som ett allvarligt 
integritetsbrott. I rollen som anhörig kan autonomin ibland vara hotad i främmande 
miljö eller av personal som man uppfattar som experter. Utövandet av och 
accepterandet av auktoritativt agerande är varierande för olika individer. 
Integritetsgränser är likaså individuella och kopplade till olika jagbegrepp beroende på 
bland annat ålder, kön, uppfostran utbildning och kulturell eller religiös bakgrund 
(Thorsén, 1992). Anhöriga som upplever att sjuksköterskan är lyhörd inför deras 
integritet, kan möjligtvis lättare känna ett förtroende, vilket kan leda till att skapa tillit 
till sjuksköterskan, övrig vårdpersonal och sjukvården i sig. Det kan möjligen kopplas 
till resultatet, att de anhöriga som inte kände sig väl bemötta i en svår situation som 
organdonation innebär, sa nej till donation i 66 %.  
 
Hjärndöd - död 
Begreppet hjärndöd är svårt att förstå för många anhöriga när de får förfrågan om 
donation. Skall de donera bort den avlidnes organ eller inte? Många är förvirrade när det 
gäller förståelsen kring hjärndöd (Siminoff et al., 2003). Förståelsen kring och 
kunskapen om hjärndöd är en faktor som påverkar anhörigas beslut. I Sverige blev 
begreppet hjärndöd, att en människa är död när hjärnans samtliga funktioner fallit bort, 
lagstiftat först 1988 (SFS 1987:269). Före detta sades det att en människa var död när 
hjärtat och cirkulationen i kroppen stannat. Begreppet hjärndöd har diskuterats och 
anses vara ett begrepp som inte är så lyckat. Brattgård (2004) anser att man skall 
utesluta detta begrepp och enbart tala om död. Det finns ju bara en sorts död, så varför 
säga hjärndöd, när man i själva verket är död. Det framgår av resultatet att flera 
anhöriga inte kan definiera begreppet hjärndöd, vilket kan få konsekvenser för deras 
möjlighet att ta ett genomtänkt beslut. Det verkar som om informationen om vad 
hjärndöd innebär uppfattas på mycket skilda vis av anhöriga. Det sätt som 
informationen läggs fram på skiljer sig säkert också åt mellan olika personal. Hur detta 
påverkar ett beslut för eller emot donation, är komplicerat att urskilja då flera faktorer i 
beslutsfattandet samverkar och påverkar varandra. 
 
Religionens inverkan på donationsbeslutet 
De flesta religioner tillåter organdonation. Judendomen accepterar donation i syfte att 
rädda liv, om dödsorsaken hos donatorn kan fastställas i enighet med judiska regler. Hos 
judarna är den etiska sidan mycket viktig, de vill att de som utför donationsingreppet 
skall vara insatt i deras syn på donationsfrågan. Inom Islam går åsikterna isär och det 
finns ett motstånd mot ingrepp på en död kropp (SoS, 2005). Att tillhöra en religion 
oavsett vilken, framgick av resultatet i uppsatsen som en positiv faktor för de anhöriga 
som stod inför ett donationsbeslut, tron gav dem stöd att fatta ett beslut. De familjer som 
uppgav att de tillhörde en religion svarade oftare än andra ja till organdonation 
(Exley et al., 2002). Det skulle kunna bero på att man i sin tro känner stöd och 
vägledning att leva med det altruistiska synsätt religionen innebär, och därför kunna 
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tänka sig att donera efter döden. Författarna anser att sjuksköterskan skulle kunna 
använda kunskapen om religionernas riktlinjer till att underlätta svåra situationer för de 
anhöriga genom att visa förståelse för och respektera deras åsikter. På det viset skulle 
sjuksköterskan kunna tillmötesgå de anhörigas önskemål och vilja så långt som möjligt 
utan att för den skull bryta mot etiska regler eller svenska lagar. 
 

Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie består av tio vetenskapliga artiklar som är både kvalitativa och 
kvantitativa. Artiklarna som ingår i litteraturstudien var relevanta för studiens syfte, de 
tog alla upp olika faktorer som påverkar samband relaterade till anhörigas 
beslutstagande gällande organdonation.  Sökorden som valdes ut för att söka fram de 
artiklar som ingår i studien, ansåg författarna vara lämpliga för studiens syfte. Att 
översätta från engelska till svenska har ibland medfört att språket i det som uttryckts 
saknar de nyanser som var menade att förmedlas. Vissa uttryck har blivit allt för 
”tunna” och därför skrivits på sitt ursprungliga språk. Därav behölls ”timing” som en 
rubrik i resultatet. Materialet som hämtades ut ur artiklarna sammanställdes i 26 olika 
faktorer. Efter att ha studerat dessa faktorer sammanförde författarna materialet till 13 
mer hanterbara kategorier, där faktorer som liknade varandra ingick. Av de 13 
kategorier som återstod formades fyra huvudkategorier, vilket gjordes för att lättare 
kunna få en bättre överblick av materialet och kunna se hur de olika delarna är länkade 
till varandra. Demografiska fakta är ett exempel på en faktor som är svår att placera 
korrekt. Eftersom sambandet inte tydligt framgår mellan demografiska fakta och 
anhörigas syn på donation, har författarna valt att placera och markera faktorn som 
illustreras (figur 2). Vissa problemställningar i resultatet blir otydliga eftersom faktorer 
som beror av, och påverkar varandra kan vara svåra att särskilja. Ett exempel på det 
visas under resultatets informationsrubrik och lyder: De familjer som visade sig vara 
positivt inställda till organdonation fick en mer specifik och detaljerad information om 
den närstående, än de som visade en från början negativ inställning. Hur hade resultatet 
sett ut om alla hade fått samma detaljerade information? Faktorerna är svåra att renodla 
och därför behöver läsaren ha i åtanke att resultat av denna karaktär skulle kunna se 
annorlunda ut. Liknande problematik framgår i samband med att de anhöriga 
kontaktades olika lång tid efter den anhörige avlidit, angående deras beslut i 
donationsfrågan. Hade lika lång tid förflutit kunde svaren kanske ha sett annorlunda ut. 
Författarna har uppmärksammat att fördelningen mellan donatorer och ickedonatorer i 
de vetenskapliga studierna varierar markant. Ickedonatorerna var ofta mycket 
underrepresenterade. Eftersom antalet deltagare i de studier som uppsatsen baserats på 
har räknats om i procent för att kunna redovisas, skulle resultatet förmodligen ha blivit 
detsamma som om fördelningen mellan de olika grupperna hade varit exakt likadan.  
 
Ingen av de vetenskapliga artiklarna som svarade på uppsatsen syfte var från Sverige 
eller övriga norden. Resultatet skulle kunna ha sett annorlunda ut om uppsatsen enbart 
hade baserats på svenska studier, eftersom kultur och tradition skiftar mellan olika 
länder. I resultatet framkommer vid några tillfällen fakta som talar emot varandra, bland 
annat hur etnicitet och kön hos donatorn, påverkar anhörigas beslut vid en 
donationsförfrågan. Detta kan bero på att studierna är utförda i olika länder och 
världsdelar, där etnicitet och kön av tradition värderas högst olika av befolkningen. 
Resultatet skulle troligen ha varit mer entydigt om alla studierna gjorts i samma land.  
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Framtida forskning 
Av de studier som författarna fann var det få som var kvalitativa. Fler kvalitativa studier 
bör göras för att bättre få kunskap om djupare känslor kring donationsfrågan hos de 
anhöriga. Det skulle kunna skapa en större förståelse från vårdpersonalens sida, för 
reaktioner och beteenden hos de anhöriga. Med hjälp av den vetskapen finns möjlighet 
att identifiera eventuella mönster som skulle kunna hjälpa personal att bättre bemöta 
vissa problemställningar under donationsprocessen och därigenom skapa en bättre 
förutsättning för de anhöriga att lättare ta ett beslut. Författarna hade gärna sett en 
svensk studie om faktorer som påverkar anhörigas beslut i organdonationsfrågan. Det 
vore lämpligt om en sådan studie gjordes inom den närmsta framtiden, med tanke på 
förslaget om att införa ett obligatoriskt ställningstagande till organ- och 
vävnadsdonation, som framkom på en nationell konferens om donation av organ och 
vävnader, i Stockholm den 2 november 2004 (Nystrand, 2004).  
 
Konklusion 
Det som påverkar anhörigas beslut när de står inför en donationsförfrågan är framförallt 
den avlidnes vilja. Tyvärr är den sällan känd, vilket komplicerar beslutsfattandet 
avsevärt. Resultatet pekar också på vikten av hur närstående upplever sin 
kommunikation med vårdpersonal, när de drabbas av en plötslig förlust och sedan ställs 
inför en donationsförfrågan. Förtroende och trygghet som skapas genom god 
kommunikation upplevs av de anhöriga som ett stöd genom hela donationsprocessen. 
Kommunikation som faktor visar tydligt att sjuksköterskans bemötande spelar en viktig 
roll, och hur hennes omvårdnad kring den avlidne och de närstående kan bli avgörande 
för hur de anhöriga uppfattar hela vårdsituationen. Uppsatsens resultat kan komma att 
ge en inblick i vad som är viktigt för anhöriga som står inför ett donationsbeslut. Den 
kunskapen skulle kunna hjälpa vårdpersonal att utforma omvårdnaden runt patienten 
och dess anhöriga, så den blir ett stöd och en hjälp att gå vidare genom hela 
sorgearbetet. 
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Bilaga 1: Redovisning av de artiklar som ingår i resultatet.      
      .  
 
 

 

Författare, Land 
 

Årtal Syfte Metod Huvudresultat 
 

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

2002 Att utveckla ett instrument som granskar 
familjers attityder och fastslå värden av 
olika faktorer som påverkar familjers 
beslut att donera eller inte donera organen 
från deras avlidne familjemedlem. 

*Kvantitativ 
*n =339, (746 förfrågades) 
kontaktades fyra månader 
efter patientens död 
300 donatorer/39 icke- 
donatorer 
*Frågeformulär 
*Statistiska analysmetoder 

Det slutgiltiga instrumentets 
reliabilitet redovisas här som ett 
medelvärde av de faktorer (t.ex. 
tillit och omsorg, trosuppfattning, 
den avlidnes vilja) som värderats 
genom Cronbach α, vilket är .76. I 
allmänhet är α ≥ .70 acceptabelt för 
ett nytt instrument.  
Frågeformuläret fyller ett tomrum 
bland kvantitativa instrument som 
kan hjälpa 
organdonationsorganisationer att 
bättre förstå de frågeställningar som 
är associerade till beslut om 
organdonation.  
 
 

Gortmaker, S., Beasley, C., 
Sheehy, E., Lucas, B., Brigham, 
L., Grenvik, Å., Patterson, R., 
Garryson, N., Mc Namara, P., & 
Evanisko, M. 
 
USA 

1998 Att undersöka tre modifierbara element i 
donationsfrågan som rör skattningen av 
familjers donationsbeslut.  
De tre elementen är: 1. ”Decoupling” 
(familjen förstår och accepterar hjärndöd 
innan diskussionen om organdonation 
börjar), 2. Organdonationskoordinatorn 
deltar i förfrågandet om donation och 3. 
Förfrågan om donation äger rum i en tyst 
och privat miljö. 

*Kvantitativ 
*n =707, (1094 förfrågades) 
*Frågeformulär 
Request Process Scale 
*Statistiska analysmetoder 

Högre medgivandeantal var 
dokumenterat när förfrågan var 
”decoupled”, när både 
sjukhuspersonal och 
organdonationskoordinatorer deltog 
vid förfrågan och när förfrågan 
ägde rum i en privat miljö. När alla 
tre av dessa faktorer kan räknas in, 
kan personalen i ett donationsteam 
förvänta sig att uppnå ett 
medgivande från 74 % av alla 
tillfrågade, vilket innebär nästan 
50% ökning från det som senast 
rapporterats. 
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Författare, Land Årtal Syfte Metod Huvudresultat 
 

Jacoby, L. H., Breitkopf, CR., & 
Pease, EA.  
 
USA 

2005 Att undersöka donator- och icke-donator- 
familjers behov av stöd när de befinner 
sig på intensivvårdsavdelningen, och 
skaffa en ingående förståelse för ett 
specifikt stöd, på basis av en teoretisk 
ram.  
 

*Kvalitativ 
*n =16, (98 förfrågades) 
kontaktades inom 9 månader 
efter närståendes bortgång 
11 donatorer/5 ickedonatorer 
*Intervjuer -öppna frågor 
*Innehållsanalys 

Genom utredningen i detta resultat 
ökades förståelsen för familjens 
uppfattning av donations-
beslutsprocessen, och de kunde 
bättre precisera det emotionella stöd 
från vårdpersonal som de fann 
värdefullt, ur både donator- och 
icke-donator- familjers perspektiv. 
 
 

Martínez, J., López, J., Martín, 
A., Martín, M., Scandroglio, B., 
& Martín, J.  
 
Spanien 

2001 Att analysera variabler som påverkar 
familjers beslut, att neka eller ge 
medgivande till organdonation. 

*Kvantitativ 
*n =68, kontaktadesunder en 
fyramånaders period efter 
närståendes död 
50 donatorer/18 ickedonatorer 
*Proportionellt randomiserat 
urval 
*Frågeformulär 
*Statistiska analysmetoder 

Resultatet indikerade att både 
satsning på undervisning till den 
allmänna populationen och 
utbildning av vårdpersonal som var 
inblandade i frambringandet av 
organ, kanske är nyckelfaktorer 
som gynnar en positiv attityd mot 
organdonation och kan kanske öka 
antalet donatorer. 
 
 

Ormrod, J. A., Ryder, T., 
Chadwick, R. J., & Bonner, 
S. M. 
  
Storbritannien 

2005 
 
 
 
 

Frågeställningar 
Vill närstående ha möjligheten att 
observera diagnostiserandet av hjärndöd 
och vilka är konsekvenserna hos de som 
väljer att göra det? 
Är det något samband mellan närståendes 
förståelse för hjärndöd och beslutet att 
tillåta donation? 

*Kvalitativ/Kvantitativ 
*n =27, (35 patienter, 27 
familjemedlemmar till 23 
patienter deltog i studien) 
kontaktades ett år efter 
närståendes död 
*Strukturerade intervjuer 
*Frågeformulär 
The impact of Event Scale, 
The General Health 
Questionnaire-12 
 

De flesta anhöriga trodde att om de 
hade varit med under diagnostiken 
skulle det ha hjälpt dem att förstå 
när döden inträtt, och det hade varit 
lättare att besluta sig för 
organdonation.  
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Författare, Land Årtal Syfte 
 

Metod Huvudresultat 

Siminoff, L., Arnold, R., & 
Hewlett, J.  
 
USA 

 
 

2001a Att identifiera de faktorer som ökar eller 
hämmar organdonation för att hjälpa 
politiker, sjukhusadministratörer och 
transplantationspersonal att skaffa 
information om hur de skall modifiera 
donationssystemet och på bästa sätt 
strukturera interventioner. 

*Kvantitativ 
*n =588, (827 förfrågades) 
kontaktades ca. två veckor 
efter patienten avlidit 
205 donatorer/383 icke-
donatorer 
*Stratifierat randomiserat 
urval 
*Intervjuer som kodats till 
kvantitativa data 
*Statistiska analysmetoder 
 

Den starkaste faktorn vid 
donationsbeslut var familjers 
initiala respons, vid förfrågan om 
organdonation. 
 
 
 
 

Siminoff, L., Gordon, N., 
Hewlett, J., & Arnold, R. 
 
USA 

2001b Att kartlägga faktorer associerade till 
donationsbeslut bland familjer till 
potentiella organdonatorer. 

*Kvantitativ 
*n = 420, (596 förfrågades) 
kontaktades två till tre 
månader efter patientens 
bortgång 
238 donatorer/182 icke-
donatorer 
* Intervjuer som kodades till 
kvantitativa data 
*Statistiska analysmetoder 

Faktorer associerade till familjers 
donationsbeslut när det gällde att 
donera eller inte donera organ för 
transplantation.  
Några exempel på faktorer: 
Familjers förståelse av begreppet 
hjärndöd, vem som tog upp frågan 
och diskuterade den med familjen 
och tidpunkt för förfrågan. 
 
 

Siminoff, L., & Lawrence, R. 
 
USA 
 
 
 

2002 Att undersöka betydelsen av vetskap om 
en potentiell organdonators inställning, 
för organdonationsbeslut.  

*Kvantitativ 
*n = 360, (420 förfrågades) 
kontaktades två till tre 
månader efter dödsfall 
*Intervjuer som kodats till 
kvantitativa data 
*Statistiska analysmetoder 

Att anhörig har kunskap om en 
patients inställning till att donera 
ökade sannolikheten för donation 
6.90 gånger. Att ha tillräcklig 
information om patientens önskan 
ökade dessutom tillfredsställelsen 
med beslutet 3.32 gånger. Det var 
endast sällan som familjer fattade 
beslut tvärtemot patientens egen 
önskan om donation. 
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Författare, Land Årtal Syfte Metod Huvudresultat 
 

Siminoff, L, Mercer, M. B., & 
Arnold, R. 
 
USA 

2003 Att undersöka faktorer relaterade till 
familjers förståelse av begreppet hjärndöd 
och hur dessa faktorer påverkar familjers 
beslut angående organdonation. 

*Kvantitativ 
*n =403 familjer, (420 
patientfall) kontaktades två 
till tre månader efter 
närståendes död 
*Intervju i tre delar, med 
öppna och strukturerade 
frågor som kodats till 
kvantitativa data 
*Statistiska analysmetoder 

Ingen association mellan 
definitionen av begreppet hjärndöd 
och viljan att donera eller inte, 
upptäcktes i studien. 
 
 
 
 
 

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

2005 
 
 
 

Att klargöra behov kring beslutsfattandet 
och sorgearbetet hos familjemedlemmar 
där donationsfrågan blivit diskuterad, för 
att användas i förberedelser, för personal 
som är delaktiga i detta känsliga arbete. 

*Kvantitativ 
*n=49, tillfrågades 3mån-2år 
efter närståendes död 
46 donatorer/ 3 ickedonatorer 
*Intervjuer som kodats till 
kvantitativa data 
*Grief Experience Inventory 
*The Beck Depression 
Inventory 
*Statistiska analysmetoder 

Fyra huvudkategorier identifierades 
som illustrerade de anhörigas 
behov, vilka var: kännedom om den 
avlidnes önskan, familjens syn på 
donation, möjlighet att ge döden en 
mening och omvårdnad av patienten 
och anhöriga. Dessa påverkade 
familjers förmåga att ge 
medgivande till eller neka donation 
och deras iakttagelseförmåga i 
beslutstagandeprocessen. 

 
 


