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1. Begrundelse for valg af emne  

Genstandsfeltet for dette studie er pårørendes oplevelse af beslutningsprocessen om 

organdonation. Hvis en afdød ikke tidligere har tilkendegivet sin holdning til donation, 

vil det være de nærmeste pårørende, der bliver bedt om at træffe beslutningen i 

situationen, hvor de netop har mistet et nært familiemedlem. Dette efterlader et stort 

sygeplejefagligt ansvar for at medvirke til, at pårørende oplever, at beslutningen forløber 

på en værdig og omsorgsfuld måde.  

 
Lovgivningen 

I Danmark har man foretaget multiorgandonation med henblik på transplantation siden 

indførelse af hjernedødskriteriet i 1990 (Sundhedsloven 2005, afsnit XIII kapitel 54 

§177). Donation er umiddelbart betinget af, at afdøde tidligere har tilkendegivet sin 

holdning, hvilket man kan gøre ved enten at bærer et donorkort på sig, fortælle sin 

beslutning til sine nærmeste eller lade sig registrere i det landsdækkende donorregister. I 

tilfælde, hvor afdøde ikke har givet sin holdning til kende, er det de nærmeste pårørende, 

der bliver bedt om at træffe beslutningen (Sundhedsloven 2005, afsnit IV kapitel 53 stk. 

2-3). Kun 12 % af den danske befolkning er registreret i donorregistret, hvilket resulterer 

i, at det ofte er pårørende, der må træffe beslutningen (Transplantationsgruppen 2006).  

 
Behov for organer til transplantation 

Muligheden for at tilbyde transplantation har bevirket, at behovet for organer er støt 

stigende (Scandia Transplant 2006). Antallet at donationer er ikke øget tilsvarende, og 

ser man på den gennemsnitlige donorrate i Danmark, har den ligget næsten konstant på 

70 donorer pr. år siden 1990 (Scandia Transplant 2006). I en undersøgelse registreredes 

gennem to år antallet af mulige donorer på 17 intensivafdelinger i Danmark (Madsen og 

Bøgh 2005). Undersøgelsen viser, at kun 25% af mulige donorer bliver organdonorer, og 

den væsentligste årsag er, at 48% af  pårørende vælger at svare nej. Denne viden står i 

kontrast til samtidige undersøgelser af befolkningens holdning til donation, hvor det 

fremgår, at henholdsvis 70% og 74% af befolkningen er villig til at donere (Gallup 2001, 

Sundhedsstyrelsen 2001).  

 
Samfundsøkonomisk betydning 

Pårørende til donorer er medvirkende til, at recipienterne får en livsforlængende eller 

livsforbedrende behandling, som samtidig er en betydelig samfundsøkonomisk gevinst. 
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Af en svensk undersøgelse (Karlberg et al. 1995) fremgår det, at der er en besparelse på 

2.000.000 svenske kroner pr. gennemført nyretransplantation. Der er ikke en tilsvarende 

økonomisk besparelse ved transplantation af de øvrige organer, men 

nyretransplantationerne dækker omkostningerne ved disse. 

 
Hensynet til de pårørende 

I mit arbejde som udviklingssygeplejerske indenfor donation har jeg kontakt med 

pårørende, der har stået i donorsituationen. Gennem dette arbejde har jeg erfaret, at 

beslutningsprocessen ofte er omgivet af usikkerhed på, hvornår døden indtræder. Når en 

patient hjernedør, sker det som oftest uventet og uden, at pårørende har haft mulighed for 

at vænne sig til tanken om et familiemedlems forstående død. Den hyppigste årsag til 

hjernedød er hjerneblødninger (66%), i 19% af tilfældene er hovedtraume den udløsende 

årsag, og de resterende 15%  fordeler sig mellem meningitis, tumorer og anden sygdom 

(Bøgh og Madsen 2004). For at donation kan finde sted, er det nødvendigt, at patienten 

ligger på intensivafdeling, da intensivterapi er en betingelse for at opretholde organernes 

funktion med henblik på donation. Respiratorbehandling medfører, at der er synlig 

respiration og hjertefunktion, efter hjernedøden er indtrådt. Udsagn fra pårørende tyder 

på, at dette opleves som et paradoks, der gør det vanskeligt at forstå, at patienten er død 

(Henriksen 2004). Ophørt respiration og hjertefunktion har traditionelt haft status af 

endegyldige tegn på dødens indtræden (Zøllner 1999, s.25-42), og først med indførsel af 

hjernedødskriteriet blev det muligt at konstatere døden på anden vis. For at en patient kan 

erklæres hjernedød, kræves det, at to læger to gange gennemgår hjernenervernes 

reflekser, og først derefter kan dødsattesten underskrives (Sundhedsloven 2005, afsnit 

XIII kapitel 54 §176). I timerne efter hjernedøden er konstateret modtager patienten 

forsat intensivpleje og behandling. Patienten får blandt andet tilført intravenøs væske, 

bliver medicineret, vasket og får børstet tænder (Hørning og Dalsgaard 2000, Trads m.fl. 

1994). Sygeplejen ændrer ikke straks karakter, når patienten erklæres død, hvilket 

vanskeliggør beslutningen om donation for de pårørende (Haddow 2004, Bøgh 2006). 

Viden om pårørendes oplevelser kan bidrage til at belyse sygeplejemæssige 

indsatsområder, der vil kunne gøres til genstand for udvikling. Pårørende kan betragtes 

som ambassadører for donorsagen, og man må formode, at deres eventuelle negative 

oplevelser kan sprede sig som ringe i vandet med risiko for, at fremtidige pårørende 

modsætter sig donation. På sigt er der et håb om, at initiativer på baggrund af denne form 
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for undersøgelser kan være med til, at flere vælger at sige ja til donation og dermed øger 

muligheden for, at flere kan blive tilbudt transplantation. 

 
Sammenfatning 

Hvis afdøde ikke har tilkendegivet sin holdning til donation, vil beslutningen blive 

overladt til de pårørende. Kun en begrænset andel af den danske befolkning har på 

forhånd truffet beslutning herom. Behovet for organer et støt stigende, mens antallet af 

donationer har været uændret gennem de sidste 15 år. Desuden fremgår det, at kun en 

fjerdedel af de mulige donorer reelt bliver donorer, og at hovedårsagen er, at pårørende, i 

næsten halvdelen af tilfældene, modsætter sig. Dette står i kontrast til undersøgelser, der 

viser, at 3 ud af 4 danskere ønsker at være donorer. Det tyder på, at beslutningen 

kompliceres af det paradoks, der opstår, når beslutningen skal træffes, mens patienten på 

en gang er varm og død. Pårørende er medvirkende til, at recipienterne får en 

livsforlængende eller livsforbedrende behandling, som samtidig er en betydelig 

samfundsøkonomisk gevinst. På sigt er der håb om, at flere patienter kan blive tilbudt 

transplantation. 

 
2. Litteraturgennemgang  

I dette afsnit gennemgås den nyere videnskabelige litteratur, der er udarbejdet om 

pårørende i beslutningsprocessen om donation. Formålet er at skabe overblik over den 

eksisterende viden, hvilket er en forudsætning for at vurdere, om dette studie kan 

verificere eksisterende viden eller bidrage til ny (Olsen 2002, s.22). Samtidig er 

gennemgangen med til at illustreret hvilke metoder, der har været anvendt til at belyse 

området (Lund 2003, s.20). Den inkluderede litteratur kategoriseres overordnet på 

baggrund af valg af kvantitativt eller kvalitativt design og på baggrund af 

indholdsmæssige temaer. Den anvendte søgestrategi er vedlagt som bilag 1. 

 
2.1 Kvantitative undersøgelser 

Karakteristika ved patient eller pårørende  

Internationalt er der udarbejdet adskillige korrelationsstudier med henblik på at 

kortlægge mulige årsagssammenhænge. I undersøgelserne er der søgt efter karakteristika 

blandt afdøde eller pårørende. Flere studier peger på, at det at have en uddannelse i 

forhold til at være ufaglært, at patienten er en kvinde frem for en mand, at dødsårsagen er 

traume frem for ikke traume, og at afdøde er ung frem for gammel, er positivt associeret 
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med, at pårørende svarer ja på spørgsmålet om donation (Rodrique et al. 2006, Burroughs 

et al. 1998, Siminoff et al. 2001, Exley et al. 2002, Pearson et al. 1995).  

 
Faktorer af betydning for et ja til donation 

Flere studier peger på, at følgende variable er positivt associeret med at pårørende 

accepterer donation: at kende afdødes indstilling til donation, at have en klar forståelse af 

definition på hjernedød, personalets fremtræden overfor pårørende og de fysiske rammer 

(Martinez et al. 2001, Rosel et al. 1999, Pearson et al. 1995, Gortmaker et al. 1998, West 

and Burr 2002, DeJong et al. 1998, Exley et al. 2002). Et enkelt amerikansk studie skiller 

sig ud, idet man har spurgt til plejemæssige aspekter. I undersøgelsen deltog 164 

pårørende i telefoninterviews, og på baggrund af statistisk analyse fremgår det, at 

pårørende, der svarer ja til donation, er signifikant mere tilfreds med sygeplejen, end de, 

der svarer nej (DeJong et al. 1998). 

 
At leve med beslutningen 

I Danmark er der publiceret to undersøgelser om pårørende (Christensen 1988, Gade et 

al. 1989). Gade et al. (1989) har undersøgt, hvordan pårørende til nyredonorer 

efterfølgende har det med beslutningen. Studiet er designet som struktureret 

telefoninterview, hvor man har gennemført interviews med 15 pårørende tre år efter 

dødsfald. Undersøgelsens væsentligste konklusion er, at de fleste pårørende finder, at 

beslutningen har givet mening i en ellers tragisk situation. Dette svarer til resultaterne fra 

den anden danske undersøgelse (Christensen 1988), hvor de pårørende formentlig blev 

interviewet kort tid efter, at spørgsmålet om donation blev taget op. Resultaterne bidrager 

med interessante aspekter af beslutningsprocessen, men kan ikke umiddelbart anvendes, 

idet undersøgelserne er lavet, før hjernedødskriteriet blev vedtaget. Før 1990 anvendtes 

udelukkende nyredonation, og donation blev udført på baggrund af hjertedødskriteriet. 

 
Sammenfatning 

Den kvantitative forskning er primært udarbejdet på baggrund af 

spørgeskemaundersøgelser. Studierne er kendetegnet ved, at man har undersøgt 

forekomsten af på forhånd definerede variable med henblik på at undersøge hvilke 

faktorer, der er associeret med pårørendes beslutning om donation. Svagheden ved 

tværsnitsstudier er, at det ikke er muligt at udtale sig om eventuelle årsagssammenhænge. 
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Vi får med andre ord ikke viden om, hvordan pårørende oplever processen, når de bliver 

bedt om at træffe beslutning om donation.  

   
2.1 Kvalitative studier 

At erkende døden 

På baggrund af analyse af narratives konkluderes i en svensk undersøgelse, at det har stor 

betydning, at pårørende får hjælp til at forstå, at hjernedød er ensbetydende med livets 

afslutning (Frid et al. 2001). Tilsvarende fund blev gjort af Haddow (2004), som 

fremhæver, at erkendelsen først sker på et intellektuelt niveau og siden på et 

følelsesmæssigt niveau. Flere studier peger på, at erkendelsen vanskeliggøres af de 

handlinger, der udføres under plejen og behandlingen af den hjernedøde (Haddow 2004, 

Tymstra et al. 1992, Ormrod et al. 2005, Sque og Payne, 1996).  

 
Pårørendes behov   

I den nyere forskning er fokus lagt på pårørendes behov under beslutningsprocessen. 

Pårørende udtrykker behov for, at information bliver givet på en omsorgsfuld måde, og 

der bør være opmærksomhed på følelsesmæssige behov og tid til at forstå (Sque og 

Payne 2005). Desuden er der behov for, at patienten passes på en omsorgsfuld måde, og 

der er en forventning om at kunne være til stede ved patientens side på intensivafdelingen 

(Jacoby et al. 2005, Frid et al. 2001). 

 
Psykologiske aspekter i beslutningsprocessen 

Radecki og Jaccard (1997) udarbejdede et review af den eksisterende litteratur ud fra et 

psykologisk perspektiv. I undersøgelsen beskrives to modeller, der anvendes af 

pårørende, når afdødes holdning er kendt eller ukendt. I tilfælde, hvor afdødes indstilling 

er ukendt, er der betydelig flere mekanismer, der influerer på beslutningsprocessen, som 

eksempelvis kulturelle og religiøse aspekter. Undersøgelsen er interessant, fordi den 

belyser betydningen af, at den enkelte selv har forhold sig til donation. Det er dog 

overraskende, at der i så omfattende et review ikke er redegjort for den anvendte 

søgestrategi. 

 
Kompleksiteten  

I en norsk doktorafhandling analyseres den eksistentielle, sociale, lovmæssige og 

følelsesmæssige kompleksitet, der omgiver donation (Alnæs 2001). Første del af 

undersøgelsen gennemførtes som feltstudie på en afdeling, hvor forskeren var tilstede 
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som observatør gennem 12 potentielle donationsforløb. Formålet med denne del af 

studiet var at undersøge, hvorfor nogle samtykker og andre afslår donation. Feltstudiet 

blev efterfulgt af interviews med pårørende for at belyse deres syn på, hvordan 

spørgsmålet om donation håndteres. Under samtalerne deltog i alt ca. 100 pårørende. 

Konklusionen på den samlede afhandling var, at der opstår kommunikationsproblemer, 

når sundhedspersonalet skal forklare om hjernedød. Afhandlingen har bidraget med en 

flersidig indsigt på området, heriblandt de etiske dilemmaer, der opstår i 

beslutningsprocessen. 

 
Sammenfatning 

Den kvalitative forskning er udarbejdet på baggrund af interviews, fortællinger og 

observationsstudier. De valgte forskningsdesigns med divergerende forskningsspørgsmål, 

gør det umiddelbart vanskeligere at lave en sammenfatning. Gennemgangen har i højere 

grad karakter af en præsentation af emnets mangfoldighed. Et gennemgående tema er 

dog, at pårørende har behov for både en intellektuel og følelsesmæssig erkendelse af, at 

den hjernedøde er død for at kunne nå frem til en beslutning om donation. Såvel 

forståelsen som erkendelsen vanskeliggøres af den tvetydighed, der opstår, når den 

afdøde ser ud som om, der endnu er liv. Desuden tyder det på, at det har en vis betydning 

i beslutningsprocessen, at de pårørende kender afdødes holdning. 

 
Sammenfatning af den samlede litteratur  

Af gennemgangen fremgår det, at beslutningsprocessen er præget af en stor grad af 

kompleksitet. Flere undersøgelser peger på, at der er en stærk association mellem den 

manglende erkendelse af dødens indtræden og pårørendes modsætning af donation. Og 

det tyder på, at konteksten, indenfor hvilken beslutningen træffes, vanskeliggør denne 

proces. Yderligere fremgår det, at pårørende har en betydelig erfaring, der kan bidrage til 

udvikling af området. I Danmark er der ikke publiceret undersøgelser, der belyser 

pårørendes oplevelse af donationsprocessen. Undersøgelserne er ligeligt fordelt mellem 

kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, hvilket tyder på en stor grad af 

kompleksitet indenfor forskningsfeltet.  

 
3. Formål, problemformulering og afgrænsning  

Behovet for organer er støt stigende, mens antallet af donorer har været uændret gennem 

15 år. Kun en fjerdedel af mulige donorer bliver reelt donorer, hvilket skyldes, at 
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pårørende modsætter sig donation i næsten halvdelen af tilfældene. Litteraturen peger på, 

at beslutningsprocessen er præget af en stor grad af kompleksitet, hvori erkendelsen af 

dødens indtræden har en betydning. Processen kompliceres af den tvetydighed, der kan 

opstå, når patienten er både varm og død. I denne undersøgelse forfølges disse spor. 

I Danmark er der ingen publicerede undersøgelser, der kan bidrage med viden om, 

hvordan pårørende oplever beslutningen midt i sorgen over at have mistet. En 

grundlæggende forudsætning for at udøve god sygepleje er, at forstå hvordan pårørende 

oplever situationen. På denne baggrund må systematisk indsamlet og bearbejdet viden 

anses for at være første skridt på vejen til at danne grundlag for forslag til 

sygeplejemæssige udviklingstiltag. På sigt er der håb om, at flere patienter kan tilbydes 

transplantation. Formålet med dette studie er derfor at få indsigt i pårørendes oplevelse af 

beslutningsprocessen om organdonation med henblik på at belyse sygeplejemæssige 

indsatsområder, som vil kunne gøres til genstand for udvikling af praksis til gavn for 

fremtidige pårørende til organdonorer. Problemformuleringen for dette projekt lyder:  

 
1. Hvordan oplever pårørende beslutningsprocessen om   

    organdonation? 

 
2. Hvordan kan sygeplejen bidrage til, at pårørende oplever, at  

    beslutningsprocessen forløber på en værdig og omsorgsfuld måde? 

 
Begrebsafklaring i forhold til problemformuleringen 

Beslutningsprocessen skal i denne sammenhæng forstås som den situation, pårørende 

befinder sig i umiddelbart før, under og efter, de på en intensivafdeling bliver stillet 

overfor spørgsmålet om donation. Pårørende er i dette studie defineret som personer, som 

sundhedspersonalet på den intensivafdeling, hvor donor er indlagt, har vurderet som 

afdødes nærmeste og dermed er blevet bedt om at træffe beslutningen. Pårørende til 

afdøde, som via donorregistret er registreret som donor, men hvor det ikke er 

tilkendegivet, at det er under forudsætning af pårørendes accept, indgår ikke blandt 

informanterne. Denne gruppe er fravalgt, idet de pårørende i princippet, ikke bliver 

inddraget i beslutningen, men i stedet bliver informeret om afdødes tilkendegivelse. 

 
3.1 Fremgangsmåde og projektets opbygning 

For at få indsigt i pårørendes oplevelse af beslutningsprocessen, har jeg valgt den 

kvalitative tilgang, som giver mulighed for gennem beskrivelse at få indsigt og forståelse 
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af et specifikt område (Schmidt og Dyhr, s.27-30). Desuden anbefales et kvalitativt 

design, når kundskabsområdet er i sin vorden (Lorensen 1998, s.6). Som 

dataindsamlingsmetode er anvendt det semistrukturerede forskningsinterview. Studiets 

design og praktiske gennemførelse er inspireret af den norske psykolog Steiner Kvales 

beskrivelse af interviewundersøgelsens syv stadier: Tematisering, design, interview, 

transskribering, analyse, verificering og rapportering (Kvale 2004, s.95). Kvales tilgang 

er valgt, fordi hans metode har en høj grad af metodologisk transparens, og der henvises 

ofte til hans metodologiske anbefalinger (Olsen 2002, s.17). Tematiseringen udgør de 

hidtidige kapitler foruden kapitel 4, hvor der redegøres for teoriramme og 

begrebsafklaring. Teorirammen samt kapitel 1 og 2 udgør undersøgelsens 

referenceramme og dermed min forforståelse. Gennemførelse af et godt interview 

forudsætter kvalificering af forforståelsen, da al forståelse bygger på forforståelse (Jensen 

og Johnsen 2002, s.212). Præsentation af forforståelsen er afgørende for, at andre kan 

vurdere, hvordan forforståelsen kan have påvirket forskningsprocessen (Fredslund 2003, 

s.108). For at kvalificere min viden har jeg fortaget teoretiske studier, som præsenteres i 

kapitel 4. I kapitlet beskrives teorien om disharmonisk tab (Sque og Payne 1996) og det 

symbolske perspektiv (Schultz 1997). Teorien om disharmonisk tab er udviklet i 1996 af 

to engelske sygeplejersker, Dr. Magi Sque og Ph.D  Sheila Payne, som begge har 

udarbejdet omfattende forskning på donorområdet. Teorien er valgt, fordi den bidrager 

med et nuanceret billede af den kompleksitet, der præger beslutningen ud fra 

pårørendeperspektivet. Desuden bidrager teorien med begreber ud fra hvilke, 

beslutningsprocessen kan ses som en form for disharmonisk tab, og den er anvendt under 

udarbejdelse af flere internationale studier af donorpårørende.  

Det symbolske perspektiv indgår i professor i Interkulturel Kommunikation Majken 

Schultzs teori om kultur i organisationer (Schultz 1997). Schultz (1997, s.18-21) opfatter 

organisationer som menneskelige systemer, og en organisationskultur består af 

komplekse mønstre af symboler og meningsdannelser. Kulturbegrebet er et forholdsvis 

nyt begreb indenfor organisationsteori. Begrebet opstod i 1980’erne og har medvirket til 

en større opmærksomhed på de menneskelige sider af organisationen såsom følelser og 

fortolkninger. Kulturanalyser anvendes typisk i ledelse og forandring af en organisation. 

Schultz (1997) anvender både det funktionalistiske og det symbolske perspektiv i sin 

teori. Funktionalismen er fravalgt i dette studie, da den er baseret på en forståelse af 

kultur som et mønster af fælles værdier, hvorved man antager, at pårørende vil tillægge 
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samme fænomen samme mening (Schultz 1997, s.86, 118-124). Denne tilgang 

harmonerer ikke med dette studies videnskabsteoretiske referenceramme, som 

præsenteres i kapitel 5, idet der her fokuseres på pårørendes individuelle oplevelser og 

tolkninger. Det symbolske perspektiv har sit afsæt i antropologien og i de humanistiske 

videnskaber. Perspektivet er valgt, fordi det via sit begrebsapparat giver mulighed for at 

studere tvetydighed og forvirring, der kan opstå under beslutningsprocessen, når samme 

handling kan tilskrives forskellige betydninger. Tvetydigheden opstår for eksempel, når 

den afdøde fortsat har respiration og puls, og når sygeplejen fortsætter uændret efter 

døden. Hensigten med dette studie er ikke at udarbejde en komplet kulturanalyse men at 

anvende begreber fra organisationskulturen til at kaste lys over de symboler, der omgiver 

pårørende til donorer. Desuden argumenterer sygeplejerske og kultursociolog Pia 

Ramhøj (1991) for betydningen af at inddrage en kulturteoretisk dimension i 

sygeplejevidenskab. Ramhøj (1991) fremhæver, at det symbolske perspektiv gør det 

muligt at indfange den mangefacetterede virkelighed, der kan transformeres til det 

kliniske sygeplejefelt. I et tidligere studie (Bøgh 2006) konkluderes, at symbolismen med 

enkelte modifikationer kan bidrage til en større forståelse af donorpårørendes oplevelser. 

I denne opgave er der taget højde for disse forslag til modifikationer således, at der 

udelukkende fokuseres på begreber, som udtrykker værdier, der relaterer til 

beslutningsprocessen. Af samme undersøgelse fremgår, at teorien blev yderligere 

anvendelig ved også at skærpe opmærksomheden på fraværende symboler, hvilket også 

er inddraget i denne opgave. I kapitel 5 redegøres for undersøgelsens design, det andet af 

de syv stadier interviewundersøgelse gennemløber. Først præsenteres den 

videnskabsteoretiske baggrund og dernæst redegøres for metodiske valg. Sidst i kapitlet 

forklares de etiske overvejelser. Efter de første to stadier har jeg gennemført tre 

interviews med pårørende, der har stået i donorsituationen. Interviewene er efterfølgende 

transskriberet som beskrevet under kapitel 5 (3. og 4. stadie). Teksten udgør 

datamaterialet, der ligger til grund for analyse og diskussion i kapitel 6 og 7 (5. stadie). 

Diskussionen tager afsæt i de temaer, der er fremkommet under analysen, og temaerne 

sammenholdes og diskuteres i forhold til teorierne beskrevet i kapitel 4. Det 6. stadie, 

verificering af undersøgelsen, indgår i kapitel 8, der omhandler metodekritik. I kapitel 9 

konkluderes med udgangspunkt i opgavens problemformuleringer, og på baggrund af 

studiets fund udarbejdes en perspektivering. Rapporteringen udgør det samlede studie, og 

er det 7. stadie.    
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4. Teoriramme og begrebsafklaring  

I dette afsnit præsenteres Sque og Paynes (1996) teori om disharmonisk tab og 

efterfølgende det symbolske perspektiv (Schultz 1997). Fremstillingen er inspireret af 

Chinn og Kramers (2005, s.115-134) metode til beskrivelse af teori. Metoden er benyttet, 

da den er anvendelig til at strukturere indholdet i de valgte teorier og til at få adskilt og 

tydeliggjort de forskellige begreber og deres indbyrdes relationer. Metodens styrke er, at 

man ved hjælp af spørgsmål til teorien får mulighed for at præcisere og udfolde teorien 

på en stringent og objektiv måde. Præsentationen indledes med en eksplicitering af de 

formål og antagelser, der ligger til grund for teorierne. Begreberne beskrives, og der 

redegøres for begrebssammenhæng og teoriernes struktur. Med afsæt i denne opgaves 

formål vil der blive fokuseret på begreber, som i særlig grad vurderes at udtrykke 

værdier, der kan relateres til beslutningsprocessen.  

 
4.1 Teori om disharmonisk tab 

Teoriens tilblivelse 

Teorien er udviklet på baggrund af narrative interviews med 24 donorpårørende fra 3 

regionale områder i England. Studiets formål var at undersøge pårørendes 

følelsesmæssige reaktioner på spørgsmålet om donation. Der var forløbet mellem 4 

måneder og 3 år siden, de havde stået i donorsituationen. Som analysemetode anvendtes 

grounded theory. 

 
Formål og antagelse 

Formålet med teorien er at tilbyde et teoretisk perspektiv, ud fra hvilket det er muligt at 

udforske donorpårørendes oplevelser (Sque og Payne 1996, s.1369). Teorien bygger på 

en forståelse af donation som en form for disharmonisk tab. Denne antagelse har ifølge 

forfatterne sin historiske oprindelse i psykologien, hvor der argumenteres for, at tab, der 

indeholder konflikter og en vigende tro på realiteterne, ofte vil medføre disharmoni. 

Disharmonisk tab beskrives som et tab, der er karakteriseret ved en usikkerhed, der 

opstår, når tabet er omgivet af en række komplekse beslutninger (Sque og Payne 1996, 

s.1367). Beslutningerne bringer de pårørende i en situation, der er præget af en konstant 

balancegang mellem at være i konflikt og søge efter en løsning. Konflikt defineres som: 

”The simultaneously opposing tendencies within the individual or environment which 

cause discrepancy, discord, or dissonance, and the distress resulting from these 

instances” (Sque og  Payne 1996, s.1367).  
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Nøglebegreber 

Teoriens grundlæggende substans udgøres af fem nøglebegreber. Begreberne er 

udsprunget af informanternes beskrivelse af de konflikter, de stod i, og de faktorer, der 

hjalp dem gennem donationsprocessen. Begreberne beskrives i det følgende. 

 
Erkendelse 

Tiden frem til erkendelsen af dødens indtræden er præget af en vekslen mellem håb og 

håbløshed og en voksende opmærksom på, at tingene udvikler sig i den forkerte retning. I 

denne del af forløbet fokuseres på tegn fra omgivelserne, der peger på, i hvilken retning 

tilstanden udvikler sig for patienten. Desuden peger teorien på, at det i tiden efter 

erkendelsen kan være vanskeligt at finde en passende adfærd, indtil hjernedøden er 

konstateret (Sque og Payne 1996, s.1361-1369).      

 
Bekræftelse af hjernedød 

Hjernedødsundersøgelsen opfattes som en intellektuel bekræftelse på, at døden er 

indtrådt, hvilket er med til at hjælpe pårørende gennem processen. Men undersøgelsen 

bringer en ny konflikt med sig, når de pårørende skal forholde sig til, at patienten er 

erklæret død men ikke har ændret udseende, hvilket kan skabe usikkerhed om 

dødstidspunktets indtræden. Konflikten kan afhjælpes ved, at pårørende undlader at være 

hos den døde frem til donoroperationen (Sque og Payne, s.1362-1369).  

 
Beslutningen 

Beslutningen medfører, at de pårørende endelig føler en form for kontrol. Men 

beslutningen indebærer yderligere konflikt, da det skal bestemmes, hvad der skal 

doneres. Der inddrages flere faktorer under beslutningsprocessen. Primært undersøges 

afdødes holdning, og personligheden medinddrages. Yderligere er det vigtigt, at de 

pårørende erkender døden, og at hjernedøden er verificeret. Beslutningen træffes oftest 

som en konsensusbeslutning blandt familien (Sque og Payne 1996, s.1363-1369).     

 
At få sagt farvel 

At få sagt farvel til den døde skaber ofte en konflikt, fordi det er vanskeligt at forlade en 

person, inden der er synlige tegn på, at døden er indtrådt. Her hjælper det familierne at 

blive guidet i forhold til hvor og hvordan, de kan sige farvel (Sque og Payne 1996, 

s.1365-1369).     
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Mestring af sorg og donation 

At patienten har været donor, påvirker ikke sorgens omfang, men det gør den anderledes. 

Det beskrives som om, afdødes omsorg lever videre, og døden opleves mindre endelig. I 

tiden efter donationen er det svært for de pårørende at afslutte de følelsesmæssige bånd 

til afdødes donerede organer og det synes vigtigt, at pårørende løbende orienteres om 

transplantationernes udfald. Ingen pårørende fortrød efterfølgende tilsagnet om donation 

(Sque og Payne 1996, s.1366-1369). 

   
Begrebssammenhæng og begrebsstruktur  

Begreberne indgår i en stram struktur, hvor det ene begreb leder til det næste, og følger 

donationsprocessen i et kontinuert mønster. Derudover er der tilsyneladende ingen 

forbindelser mellem begreberne. Alle begreberne er organiseret med underbegreber, der 

præsenteres som de konflikter og løsninger, der løbende opstår gennem 

donationsprocessen.  

 
Sammenfatning 

Beslutningsprocessen påvirkes af vanskeligheden ved at erkende dødens indtræden. 

Hjernedødsundersøgelsen bidrager med en intellektuel forståelse af døden, men de 

pårørende opfatter det som et dilemma, at de ikke har en klar opfattelse af 

dødstidspunktet. Beslutningen afhænger af afdødes egen holdning, væremåde, 

pårørendes erkendelse af dødens indtræden og af hjernedødens verificering. Beslutningen 

præges af det vanskelige ved at sige farvel til en død men varm person. Beslutningen 

fylder også efter donationen, hvor det kan være svært at afslutte følelsesmæssige bånd til 

afdødes donerede organer. Teorien peger på, at sygeplejersken kan bidrage til, at 

processen forløber værdigt ved forståelse for, at det kan være vanskeligt for pårørende at 

finde en passende adfærd overfor patienten, og at de har behov for vejledning om 

afskeden. Pårørende kan med fordel opfordres til at inddrage familien i processen. 

Teorien peger også på, at pårørende ikke absolut skal opfordres til at være hos den døde 

gennem hele forløbet. Desuden er det en hjælp i efterforløbet, at pårørende informeres 

om resultatet af transplantationen. Samlet bidrager teorien til at synliggøre faktorer, der 

indgår i en kompleks beslutningsproces.   
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4.2 Det symbolske perspektiv 

Formål og antagelser 

Symbolismens formål er at omdanne den fysiske verden til et symbolsk univers, der 

muliggør fortolkning og dermed åbner op for undersøgelse af betydningen af forskellige 

handlinger (Schultz 1997, s.21-25). Som udgangspunkt antager symbolismen, at 

mennesket er en aktiv skaber af sin egen virkelighed og dermed også danner sin egen 

forståelse af de enkelte handlinger. Som konsekvens kan den samme handling tillægges 

forskellige betydninger, som tilsammen er med til at give en dybere indsigt i kulturen. Ud 

fra den symbolske tankegang er der ikke en sandhed men mange små, der tilsammen 

danner en meningsfuld helhed (Schultz 1997, s.69-74). 

 
Nøglebegreber 

Symbolismen består af nøglebegreber, der er konstrueret af forskellige typer af symboler, 

der kan anvendes i forskellige kombinationer. Symboler kan udspringe af forskellige tegn 

som en handling, en begivenhed, en genstand, en ytring eller et billede, og symbolikken 

opstår i det øjeblik, den enkelte tillægger tegnet en bestemt betydning. Schultz (1997, 

s.75-75) skelner mellem fysiske symboler, handlingssymboler og verbale symboler. 

 
Fysiske symboler 

De fysiske symboler er ting, der kan stå for andet end sig selv (Schultz 1997, s.69-79). 

Det kan for eksempel være symboler i indretningen, fysiske genstande eller 

påklædningen, der fortolkes.  

 
Handlingssymboler 

Handlingssymboler er handlinger sat i system, og som tillægges en betydning ud over 

deres reelle indhold. Schultz (1997, s.74) beskriver ritualet som et eksempel på en 

symbolsk handling. Ritualer har oftest et formål, men betydningen af et ritual kan ændre 

sig over tid og være forskelligt fra menneske til menneske. Ritualer består af 

handlemønstre, som kan have forskellige forløb, og ofte er der en implicit normativ 

betydning i handlingen (Schultz 1997, s.74-76).  

 
Verbale symboler 

Verbale symboler i form af myter og metaforer er sprogformer eller talemåder med et 

symbolsk indhold. En myte beskrives som en form for hverdagsforklaring, som løbende 

ændres og tilpasses. Gennem myten fortælles om virkeligheden på en indirekte måde. 
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Gennem fortolkning af en myte fremkommer en skjult mening. Metaforer beskrives som 

billedlige udtryk, der giver betydning igennem lighed, og gør det muligt at anskue 

begivenheder og ting, som om de er andet end det, de reelt er. Ved at anvende metaforer 

åbnes op for en mulig meningsoverførsel mellem en bogstavelig og en ikke bogstavelig 

mening. Metaforer kan give forskellige associationer og være medvirkende til at 

tydeliggøre tvetydighed (Schultz 1997, s.69-79). 

 
Begrebssammenhæng og begrebsstruktur  

De enkelte begreber kan stå for sig eller indgå i et netværk af mønstre. Begreberne kan 

gribe ind i hinanden, hvilket eksemplificeres ved et fysisk symbol, der indgår i et ritual 

(Schultz 1997, s.80-82). Relationerne mellem begreberne kan åbne op for fortolkning af 

symbolerne og for sammenhæng mellem begreberne. Beskrivelsen af en kultur opstår 

gennem en systematisk meningsfortolkning af de forskellige symboler. Gennem 

fortolkningsprocessen ledes man fra det ene symbol til det andet, og gennem 

undersøgelsen af begrebernes mulige relationer åbnes der op for videre fortolkning af 

kulturen (Schultz 1997, s.80-84).  

 
Sammenfatning 

Det tyder på, at ved at se beslutningsprocessen om donation ud fra det symbolske 

perspektiv, åbnes op for en varieret tolkning af pårørendes oplevelser. Det symbolske 

perspektiv kan være medvirkende til at indfange den tvetydighed, der omgiver 

beslutningsprocessen, når den samme handling kan tilskrives forskellige betydninger. 
 
5. Metode og materiale  

I det følgende præsenteres studiets videnskabsteoretiske referenceramme, dernæst 

redegøres for undersøgelsens metodiske valg og de etiske overvejelser i tilknytning 

hertil. 

 
5.1 Videnskabsteoretisk referenceramme 

Det kvalitative forskningsinterview kan bygge på forskellige videnskabsteoretiske 

referencerammer (Kvale 2004, s.49-67). Fænomenologien og hermeneutikken er de 

hyppigst anvendte enten i kombination eller hver for sig (Kvale 2004, Maunsbach og 

Lunde 1995). Som videnskabsteoretisk referenceramme til dette studie er valgt den 

fænomenologisk-hermeneutisk inspirerede tilgang, som er tænkt ind i undersøgelsens 

designfase. Ved at anvende det fænomenologiske perspektiv er fokus lagt på at 
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undersøge pårørendes livsverden, forstået som den verden pårørende umiddelbart møder, 

og som den foreligger, inden den forklares (Kvale 2004, s.63). Informanternes oplevelser 

beskrives med henblik på at bibringe viden om individuelle oplevelser beskrevet så 

præcist som muligt med informanternes egne ord (Kvale 2004, s.49-64). Det 

problematiske ved kun at anvende en fænomenologisk tilgang er kravet til forskeren om 

at sætte sin forforståelse i parentes (Delmar 1999, s.53, Knizek 1998, s.51). Fra flere 

steder kritiseres fænomenologien på dette punkt, da det er tvivlsomt, om det er muligt 

eller hensigtsmæssigt at se bort fra sin forforståelse (Delmar 1999, s.53). Ud fra dette 

synes det relevant at søge inspiration fra hermeneutikken, som anviser, hvordan man kan 

inddrage sin forforståelse i forståelsen af et andet menneske, så der til sidst opstår en 

horisontsammensmeltning. Inden for den hermeneutiske forskningstradition anvendes 

den menneskelige erfaring som et redskab til at forstå et fænomen (Polit et al. 2001, 

s.205-230), og da formålet med undersøgelsen er at få indsigt i pårørendes oplevelse, 

synes det relevant at vælge denne tilgang. I hermeneutisk fortolkning forsøges at finde 

mening med informanternes handlinger, udsagn og situationsopfattelse for at nå en 

gyldig forståelse af en teksts betydning (Kvale 2004, s.56, Jensen og Johnsen 2002, 

s.211-212). En forudsætning for at kunne forstå er, at man stiller sig åbent an (Jensen og 

Johnsen 2002, s.212), hvilket er bestræbt ved at anvende semistruktureret interviewguide 

og stille spørgsmål til teksten. Sammenfattende vurderes, at det beskrivende element i 

fænomenologien kan bidrage med viden som ligger så tæt på informanternes oplevelse 

som muligt. Det fortolkende element fra hermeneutikken kan efterfølgende danne 

grundlag for analysen af den skrevne tekst for at nå en gyldig og almen forståelse af 

tekstens betydning.  

 
5.2 Design 

Det andet stadie i interviewundersøgelsen er design. Der vil blive redegjort for 

planlægningen af de metodiske procedurer vedrørende det semistrukturerede interview, 

udvælgelse af informanter, transskribering, analysemetode og etiske overvejelser.   

 
5.2.1 Semistruktureret interview  

Som dataindsamlingsmetode anvendes semistruktureret interview. Det kvalitative 

interview beskrives af Kvale (2004, s.63) som en professionel samtale, der giver 

mulighed for at opnå viden om informantens livsverden. Gennem spørgsmål introduceres 

forskellige temaer og undervejs i interviewet træffes beslutning om hvilke svar, der skal 
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forfølges (Olsen 2002, s.18). Den semistrukturerede form er valgt for at holde 

interviewet inden for rammerne af studiets formål og samtidig skabe en åben samtale, 

hvor uventede spor kan forfølges undervejs. Ifølge Fog (1994, s.11-27) har kvaliteten af 

data afgørende betydning for studiets videre forløb, da det er fundamentet, som resten af 

studiet bygger på. For at sikre en høj kvalitet er der under interviewene lagt vægt på at 

skabe en tryg atmosfære. Efter informanternes ønske er interviewene gennemført i deres 

hjem på et tidspunkt, der passede den enkelte. Interviewene er ledet af en interviewguide, 

som er udarbejdet på baggrund af tre forskningsspørgsmål, som vedrører erkendelse af 

dødens indtræden, beslutningen om organdonation og tiden efter beslutningen er truffet 

(bilag 2). Disse tre overordnede kategorier er udledt af teorien om disharmonisk tab og 

yderligere inspireret af det symbolske perspektiv, som er præsenteret i kapitel 4. 

Kategorierne dukkede også hyppigt op under litteraturstudiet. Kategorierne udgør 

beslutningsprocessen, som er omdrejningspunktet for studiet. Erkendelsen synes at være 

et nødvendigt trin mod beslutningen om donation, og tiden efter beslutningen synes 

vigtig, da beslutningen får konsekvenser for pårørende. Guiden er diskuteret og revideret 

i samråd med chefpsykolog Anders Korsgaard Christensen, Krisepsykologiskenhed 

Rigshospitalet, som har mange års erfaring med pårørende til donorer. Via mit job 

indenfor donorområdet har jeg kontakt til en gruppe pårørende, som har stået i 

donorsituationen indenfor de sidste 5-7 år. For at forberede interviewene og kvalificere 

min forforståelse har jeg gennemført pilotinterview blandt deltagere. De øvrige 

gruppemedlemmer har kommenteret på såvel spørgsmål som interviewsituation. 

Derudover har en erfaren interviewer lyttet båndet igennem og kommenteret. Deres 

indsats har bidraget til at kvalificere guiden, men data indgår ikke i opgavens materiale. 

 
5.2.2 Udvælgelse af informanter 

Udvælgelse af informanter er truffet ud fra en betragtning om, at de rette informanter er 

af stor betydning for studiets validitet, og begrundelsen for valget er en del af resultaterne 

(Maunsbach og Lunde 1995). Med afsæt i studiets formål og for at få indsigt i flest 

mulige detaljer er der inkluderet tre pårørende, som er dansktalende, over 18 år og har 

sagt ja til donation. I udvælgelseskriterierne ligger også, at beslutningen om donation er 

truffet for mellem fem måneder og fem år siden. Minimumsgrænsen er sat ud fra en 

antagelse om, at spørgsmål om beslutningsprocessen ikke synes relevant i umiddelbar 

forlængelse af dødsfaldet. I undersøgelsen er der kun medtaget pårørende, der har sagt ja 

til donation, da litteraturen peger på, at der afhængig af svaret er forskellige fænomener, 
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der spiller ind. Da dette studie er den første undersøgelse ud fra pårørendeperspektivet, 

skønnes der at være behov for kun at bearbejde ja-sigernes oplevelse, velvidende at et 

studie af nej-sigernes oplevelse ville være ligeså relevant. Valget af få informanter giver 

rum for flertydighed i de fænomener, der måtte dukke op (Malterud 2004, s.129-131), 

hvilket også harmonerer med det symbolske perspektiv. Informanterne har været 

pårørende i den samme intensivafdeling på et middelstort centralsygehus. 

Afdelingsledelsen er skriftligt informeret om projektet, og en af afdelingens overlæger er 

mundtligt og skriftligt informeret (bilag 3) og har etableret kontakt til de pårørende. 

Kontakten er efterfulgt af skriftlig information om projektet (bilag 4).  

 
5.2.3 Transskribering 

Interviewene er optaget og transskriberet ordret, hvilket giver mulighed for at anvende 

optagelsens hørbare betoninger og en tekstversion i den videre analyse. Som anbefalet af 

Kvale (1997, s.162) er hvert interviews kontekst beskrevet for ikke kun at få det verbale 

sprog med i tekstudskrifterne. Hvis det er uden betydning for indholdet, er udtalelser, der 

citeres, omskrevet til læsevenlig form, ligesom små ord som øh og gentagelser er udeladt.  

 
5.2.4 Analysemetode  

Analysen udføres som ren empirisk analyse. Tolkningsprocessen starter under 

interviewene, hvor der løbende tolkes på udsagn, som herefter bekræftes, afvises eller 

omformuleres af informanterne. Formålet med analysen er, at fortsætte med at beskrive 

og undersøge betydningen af informanternes oplevelser. Kvale (2004, s.188-191) 

beskriver forskellige metoder til kvalitativ analyse. I dette studie anvendes 

meningskondensering, da metoden har elementer af både beskrivelse og tolkning. 

Analysemetoden indeholder fem trin (Kvale 2004, s.192). Først læses interviewet for at 

fornemme helheden. På denne baggrund identificeres udsagn, der direkte kan relateres til 

formålet. Herefter udtrykkes de enkelte udsagns fremtrædende tema, således som 

forskeren forstår det. På det fjerde analysetrin stilles spørgsmål til udsagnene ud fra 

studiets formål. Herved fremkommer forskerens tolkning af temaerne, og der gives 

eksempler på citater fra interviewene, så det er muligt for andre at vurdere fortolkningens 

grundlag. På det 5. analysetrin knyttes temaer sammen i et deskriptivt udsagn, for at 

kondensere de udtrykte meninger. Kernen i analysen er at sammenligne udsagnene for at 

påvise begreber, sammenhænge, ligheder og forskelle i opfattelserne og skabe en rationel 

forståelsesdimension af beskrivelsen (Jørgensen 1989, s.33-34). Når opfattelserne viser 
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kvalitative ligheder sammenføjes de til et fælles tema. Gennem en interaktion mellem 

helhed og dele og mellem dele og helhed opstår til sidst et mønster, som resulterer i en 

inddeling i forskellige temaer. Disse temaer kategoriseres ud fra de tre overordnede 

kategorier, der dannede udgangspunkt for interviewguiden: Erkendelse af dødens 

indtræden, Beslutningen om organdonation og Tiden efter beslutningen er truffet. 

Kategorierne er beskrevet under afsnit 5.2.1 På baggrund af den empiriske analyse 

fortages en diskussion, hvor temaerne diskuteres i forhold til teorien om disharmonisk 

tab og ud fra det symbolske perspektiv.  

 
5.3 Etiske overvejelser 

I afsnittet redegøres for formelle forskningsetiske retningslinier og uformelle etiske 

overvejelser i forskningsprocessen. 

 
Formelle forskningsetiske retningslinier 

Undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med ”Etiske retningslinier for 

sygeplejeforskning i Norden” (Northern Nurses' Federation 2003). Videnskabsetisk 

Komite er kontaktet og vurderede ikke, at undersøgelsen var relevant for bedømmelse 

(bilag 5). Undersøgelsens forskningsetiske principper bygger på respekt for informantens 

autonomi, princippet om at undersøgelsen skal være til potentiel nytte, at hensynet til 

informanterne altid skal gå foran og på princippet om retfærdighed (Brinchmann 2005). 

Undersøgelsen er baseret på informanternes frivillige og informerede samtykke med ret 

til at trække sig ud af undersøgelsen på ethvert tidspunkt. Diskretionspligten er sikret via 

anonymisering af data (bilag 4). Litteraturgennemgang viser, at beslutningsprocessen er 

præget af stor grad af kompleksitet, og det fremgår, at der ikke eksisterer viden om 

danske pårørendes oplevelser af beslutningsprocessen. På denne baggrund vurderes 

undersøgelsens berettigelse, da den kan bidrage til viden, der kan danne grundlag for 

udvikling af området til gavn for fremtidige pårørende og måske være med til, at flere 

svarer ja til donation.  

 
Uformelle etiske overvejelser 

Kvale (2004, s.115) anbefaler, at det tilstræbes at tage højde for etiske spørgsmål helt fra 

designstadiet. Under planlægningen af studiet blev det etisk ansvarlige i henvendelse til 

pårørende, der har stået i donorsituationen, nøje overvejet. Ved en gennemgang af 

europæiske studier med pårørende til donorer fandt Sque (2000), at der generelt er en 
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meget høj accept fra pårørende til at deltage i sådanne undersøgelser. Samme 

undersøgelse viser, at de fleste pårørende er glade for, at deres erfaringer kan anvendes til 

at hjælpe andre. Desuden skriver Kvale (2004), at interviewpersoner ofte giver udtryk 

for, at interessen fra intervieweren opleves positivt. Beslutningen om donation træffes på 

et tidspunkt, hvor informanterne er påvirket af sorgen ved at miste. Dette har jeg være 

meget bevist om i mødet, og der er tilstræbt en balance mellem min kundskabssøgen og 

de etiske aspekter. 

 
6. Analyse og resultater  

I afsnittet beskrives informanterne under hensyn til aftalen om anonymitet. Dernæst 

præsenteres analysen med afsæt i datamaterialet fra interviewene. Analysen er udarbejdet 

ved hjælp af meningskondensering, som beskrevet i metodeafsnittet. Som baggrund for 

analysen er interviewene gennemlæst, og udsagn, der kan relateres til undersøgelsens 

formål, identificeret. Udsagnene danner udgangspunkt for formulering af forskellige 

temaer. Herefter beskrives hvad det enkelte tema siger om pårørendes oplevelse. Herved 

fremkommer forskerens tolkning af temaerne, og der gives eksempler fra interviewene, 

så grundlaget for tolkningen kan vurderes. Temaer, der relaterer sig til hinanden, er 

systematiseret ud fra kategorierne i spørgeguiden (bilag 2): Erkendelsen af dødens 

indtræden, Beslutningen om organdonation og Tiden efter beslutningen er truffet. Efter 

hver kategori, som udgør afsnittene 6.2-6.4, kondenseres de udtrykte meninger. Til sidst i 

analysen sammenfattes pårørendes oplevelse. 

 
6.1 Præsentation af informanterne  

Informanterne har for mellem 5 måneder og 5 år siden stået i beslutningsprocessen om 

donation. Hvert interview tog mellem 1½ og 1¾ time.  

Første informant er en mand, som mistede sin teenagesøn. Sønnen erklæredes hjernedød 

på baggrund af cerebrale skader efter en trafikulykke. Faderen var ikke impliceret i 

ulykken. Faderen var midt i fyrrene, da ulykken indtraf, gift og har en teenagedatter. 

Hustruen er til stede under en del af samtalen.  

Anden informant er en kvinde, som mistede sin teenagesøn. Sønnen erklæredes 

hjernedød på baggrund af cerebrale skader efter en trafikulykke. Moderen var ikke 

impliceret i ulykken. Moderen var i begyndelsen af fyrrene da ulykken indtraf, gift og har 

børn i skolealderen. Ægtefællen er til stede under samtalen.  
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Tredje informant er en mand, som mistede sin hustru. Hustruen erklæredes hjernedød på 

baggrund af cerebrale skader, som hun pådrog sig ved en hjerneblødning. Informanten 

var midt i fyrrene, da blødningen indtraf. Informanten har en teenagesøn. 

 

6.2 Erkendelse af dødens indtræden 

6.2.1 At søge efter tegn 

En far fortalte, at personalet fremtrådte meget alvorligt, da han nåede frem til hospitalet, 

og han syntes, at stemningen var meget dyster. Videre beretter alle informanterne, at de 

blev bedt om at få fat i den nærmeste familie. 

”Da vi kommer op i modtagelsen, var der en meget meget sød sygeplejerske, som 
siger, at vi skal få fat i de andre børn. Det vil hun måske sige altid, men jeg tog 
det som en bekræftelse af, at det var helt galt. Jeg tror, der gik 2 timer, inden vi 
fik besked, og det er et dårligt tegn”.  

    
Af ovenstående fremgår, at fra ankomsten til sygehuset var der opmærksomhed på tegn, 

der kunne guide i forhold til fornemmelse af situationens alvor. Ikke overraskende var 

der som udgangspunkt et håb om, at patienten ikke ville dø, men håbet aftog i takt med, 

at der kom flere tegn. Personalets valg blev fulgt opmærksomt, og information om at 

patienten ikke skulle flyttes til et sygehus med specialfunktion blev tolket som et 

afgørende dårligt tegn. En anden informant fortalte: 

”For mig at se så falder dødsdommen, da jeg får at vide, at hun ikke skal flyttes, 
og at de ikke kan gøre noget. Der falder jeg i hullet, og der er sgu ingen stige 
op.”  

 
Ud fra dette tyder det på, at informanternes forhåndsviden om sygehusenes opdeling i 

landsdelsfunktioner anvendes som tegn i erkendelsesprocessen. Opmærksomheden på 

tegn fortsatte, og en af de pårørende fortalte, at hun kort tid efter ankomst til sygehuset, 

fik sin søns ejendele udleveret i en hvid pose. Oplevelsen bestyrkede hende i situationens 

alvor og blev skildret, som en uhyggelig måde at blive bekræftet på. Det fremgik, at det 

forargede hende, at det kunne finde sted. Erkendelsen blev tilsyneladende styrket fra det 

øjeblik, personalet begyndte at informere de pårørende om patientens tilstand. 

Informationen havde en betydning i forhold til at få samlet og bekræftet de tegn, der var 

observeret siden ulykken. Men ikke alle tegn var entydige, og da en af informanterne så 

sin søn, hæftede hun sig særligt ved hans udsende:  

”Jeg synes ikke, han så slem ud, han begyndte at hæve i hovedet og havde lidt 
skrammer. Han havde ellers ingen skrammer, det var det, der var så underlig. 
Men fornuften havde jo sagt længe, at der var ingen vej tilbage. Men jeg synes, at 
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han virkede så levende, som han lå der, så det var svært at give hovedet ret i at.. 
(pause) altså følelserne bremsede jo”. 

 
At patienten virkede levende blev forklaret ud fra, at hans ydre skader var begrænsede. 

Det tyder på, at det er vanskeligt, at forbinde de ikke umiddelbart synlige skader med, at 

patienten er døende eller død. Man kan ikke udelukke, at det også kan skyldes, at 

patienten endnu har vejrtrækning og hjertefunktion.  

 
6.2.2 Et spørgsmål om tillid  

Informanterne hæftede sig ved, at ingen af de vanlige dødstegn var til stede, da 

hjernedøden blev konstateret, hvilket tyder på, at beslutningen træffes på et tidspunkt, 

hvor de pårørende ikke selv kan konstatere døden.  

”Det kræver egentlig lidt tillid til personalet, for når hjertet holder op med at slå, 
det er noget, vi selv kan mærke. Det andet (at være hjernedød) der måtte vi bare 
stole på personalet, og da vi tog beslutningen, følte vi ikke, han var død.” 

 
Af udsagnet forstår man, at tilliden til personalet er afgørende, for at denne mor kan 

erkende sønnens død og siden acceptere donation. Informanten, hvis ægtefælle døde, 

fortalte, at det strejfede ham, at fagpersonerne kunne have taget fejl, men han valgte at 

stole på dem:  

”Kortvarigt så tænker man sgu’, det kan ikke være rigtigt og kan de tage fejl. Jeg 
har jo ingen baggrund for at kunne vurdere deres faglige arbejde, der må man 
have tiltro, lige såvel som nogen har tiltro til det, jeg sidder og laver til dagligt.” 
 

Citatet tyder på, at der kører en indre dialog, hvor den pårørende forsøger at finde en 

form for logik ud fra egen forståelse af verden. De pårørende beskriver, at sygeplejens 

fortsættelse efter døden, var nødvendig, hvis patientens organer skulle anvendes til 

transplantation. En af informanterne fortalte, at han blev informeret om, at det tekniske 

udstyr kun var for at bevare organernes funktion i tilfælde af, at han valgte at donere sin 

kones organer: 

”Hun var varm, og det var kun maskinen (respiratoren), der kunne gøre hende 
varm. De (personalet) forklarede, at hvis den ikke var der, så fik det ende, og det 
var kun for, at vi skulle ta’ beslutning omkring donation, at de holdt gang i det. 
Og det er fair nok, man skal selvfølgelig sikre, at man eventuelt kan få så meget 
som muligt at bruge på den konto. Hun var død, det var der ingen tvivl om.” 

 
En mor fortalte, at formålet med plejen var at organerne skulle reddes, og samtidig gav 

det hende mere tid med sønnen, hvilket hun var glad for. De pårørende udtrykker på 

denne vis atter tillid til personalet i forhold til de informationer, de får. Det tyder på, at 
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følges plejen op af en grundig information, får den ikke de pårørende til at tvivle på, at 

patienten er død.  

 
6.2.3 En søgen efter dødstidspunkt 

En far fortalte, at for ham indtraf døden, da lægerne via hjernedødsundersøgelsen 

erklærede hans søn for død. En anden forklarede, at da hun sad ved sin søns seng, følte 

hun, at nogen trykkede hende i håndfladerne, og samtidig fornemmede hun et lys ved 

hans hoved. Oplevelsen var en stor hjælp for hende den efterfølgende dag, da sønnen 

blev kørt på operationsstuen for at donere. Oplevelsen tolkede hun som en følelse af at 

sjælen forlod ham, og han fik fred. Den 3. informant fortalte, at hans kone døde kort tid 

efter ankomst til sygehuset, inden han så hende, og inden hjernedødsundersøgelsen blev 

foretaget. Informanterne oplevede det som betydningsfuldt for erkendelsen og senere for 

beslutningen, at de havde en opfattelse af, hvornår døden indtrådte.  

 
Kondensering af den samlede kategori 

Erkendelsen af dødens indtræden opleves som et betydningsfuldt led frem mod 

beslutningen om donation. Erkendelsen udvikles gennem en opmærksomhed på tegn, 

hvoraf nogle fremmer og andre hæmmer processen. Troen på hjernedødskriteriet, er 

baseret på tillid til personalet, idet patienten ikke fremtræder med vanlige dødstegn. 

Dødstidspunktet opleves at have betydning for at kunne tillade donation, men kriterierne 

for at definere dødstidspunktet er divergerende.   

 
6.3 Beslutningen om organdonation 

6.3.1 Overvejelser for og i mod 

Erkendelsen synes at være afgørende for, at de pårørende kan forholde sig til spørgsmålet 

om donation. En mor fortæller om sin beslutning: 

”Vi skulle først frem til den erkendelse, at han ikke selv kunne bruge de organer, 
dernæst kunne vi beslutte, om de skulle rådne op eller komme andre til gavn.” 

 
Informanterne gav også udtryk for, at det havde stor betydning, hvad afdøde ville have 

svaret. Ingen af de pårørende havde en konkret tilkendegivelse, men alle havde en 

indirekte fornemmelse af afdødes holdning. Fornemmelsen byggede de på den afdødes 

personlighed og livsindstilling, og en af informanterne kendte desuden sin ægtefælles 

generelle indstilling til donation:   

”Det er lidt mærkeligt, men tre uger før står min kone i køkkenet og rydder op og 
ser samtidig TV. Det var en udsendelse om donation, om at folk bare ville ha’, og 
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der var sgu’ aldrig nogen, der ville give. Det synes hun var forkert. Den havde jo 
fæstnet sig. Så da vi sad derinde, og skulle træffe valget, der var det egentlig 
rimeligt nemt ud fra det, men også ud fra at hun altid ville hjælpe andre. Hun var 
også personen, der gerne ville ofre sig for andre, man gik aldrig forgæves. Det 
gjorde faktisk, at det føltes meget rigtigt.” 

 
Ovenstående peger på, at på trods af at informanten fik overdraget beslutningen, så var 

hans egen indstilling ikke styrende for svaret. De pårørende nævnte forskellige andre 

overvejelser, der indgik i beslutningen. En mor fortalte, hun vendte ulykken om og 

forestillede sig, at situationen kunne have formet sig, så et organ kunne have reddet 

hendes søn, hvilket hun ville have svaret ja til. Samme informant gjorde sig også 

overvejelser om fremtiden: 

”Hvis vi sagde nej nu, så ville vi fremover aldrig kunne tillade os at beslaglægge 
et organ, hvis en i familien skulle komme ud for noget.”      

 
Argumentationen bærer præg af, at donation kan betragtes som en form for forpligtigelse, 

hvis man selv eller ens nærmeste i tilfælde af organsvigt ville vælge at modtage et organ. 

Et andet argument vedrører overvejelser om det livsreddende eller livsforbedrende 

element, hvilket tyder på, at spørgsmålet om donation for en kort stund flytter fokus mod 

mulige recipienter. En pårørende gjorde sig yderligere overvejelser om eftertiden: 

”Konsekvensen ved at sige nej er, at man ligger i kisten og rådner op eller bliver 
til aske.”  

 
Af udsagnet fremgår, at under beslutningsprocessen kan man mødes af tanker, der 

vedrører hele dødsprocessen. Personalets adfærd synes også at have betydning for 

beslutningen. En far fortalte, at det var vigtigt, at han fik grundig information om hele 

processen, god tid til at træffe beslutningen og at han ikke følte sig presset. En mor 

fortalte, at kommunikationen omkring patienten heller ikke var uden betydning: 

”Indtil han blev erklæret død, nævnte de ham ved navn, og fortale ham, når de 
vendte ham. Så længe vi alle sammen troede, at han var derinde, snakkede de til 
ham. Det var meget respektfuldt. Da han var erklæret død, snakkede de ikke 
længere til ham, og det ville da også ha’ været underligt. De har jo lige fortalt 
os, at han er død. Hvis jeg havde været det mindste i tvivl, om han kunne høre, så 
havde de da ikke fået lov til at sprætte ham op.” 

 
Udsagnet viser, at en ændring i kommunikationsformen kan opleves som en 

tydeliggørelse af dødens indtræden og dermed være en hjælp i processen. Samme mor 

tog imod personalets tilbud om at tilkalde en præst, men skuffedes over, at ”præsten ikke 

var så meget for donation”. Familien ville gerne have haft ”beslutningen konfirmeret”, 

hvilket tyder på, at præstens indstilling, kan have betydning for beslutningen. Samtlige 
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informanter valgte at svare ja til multiorgandonation ud fra en betragtning om, at når 

beslutningen var truffet, kunne de lige så godt sige ja til alle organerne, hvilket tyder på, 

at det er beslutningen, der er betydningsfuld og i mindre grad hvilke organer. 

 

6.3.2 Behov for hjælp 

Under samtalerne om donation medvirkede en læge og en sygeplejerske og 

informanterne fortalte, at det havde stor betydning, at kontakten til  

sundhedspersonalet var god, og at de kunne mærke, de var der for dem.     

”Både lægen og sygeplejersken, der var med, var en utrolig god støtte. Det er 
altså kanon. De havde et kropssprog og en hvilen i øjnene, og samtidig var de 
utrolig menneskelige i deres ordvalg. Det er et stort plus i den situation, jeg har 
jo ikke oplevet noget lignende, men jeg følte virkelig, at de var der for os. Det var 
let at forstå, og selvfølgelig kommer der en masse fagord, men dem må man så 
spørge ind til og få forklaret.” 

 
Informanten, som havde mistet sin ægtefælle, fremhævede primært kontakten og 

kropssproget, som et vigtigt element under informationen, men fortalte også, at det 

verbale sprog på en gang var let at forstå og samtidig indeholdt en masse fagord. Af 

ordvalget fremgår, at spørgsmålet om donation tilsyneladende ikke blev opfattet som en 

ubehagelig oplevelse. En mor fortalte, at det mest barske var at erkende, at der ikke var 

mere at gøre. Hun følte spørgsmålet blev stillet, da hendes hoved havde modtaget 

beskeden, men inden hendes hjerte havde accepteret, at sønnen skulle dø. Udsagnet tyder 

på, at der finder en erkendelse sted på både et følelsesmæssigt og et intellektuelt plan, og 

at det ikke altid er muligt, at begge faser er gennemlevet, inden spørgsmålet om donation 

bringes op. Ingen af informanterne havde truffet beslutningen alene. Alle havde på eget 

initiativ eller på opfordring fra personalet fået familie eller venner til at deltage i 

beslutningen. De søgte hjælp for at være flere til at høre informationen, men også for at 

få råd og vejledning. En far fortalte:   

”Så kom min svoger og min bror med. Det var noget jeg bad dem om, om de ville 
være mine bisiddere for at sikre, at man nu også hører det rigtige, og fordi jeg 
vidste inderst inde, at det ikke var mig alene, der skulle ta’ den beslutning. Skulle 
jeg ta’ den beslutning, så skulle jeg ha’ hjælp. Jeg tog den ikke alene, ikke når 
man har hele sin familie omkring sig.” 

 
Af udsagnet fremgår, at beslutningen ikke træffes alene, hvis det er muligt at få hjælp.  
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Kondensering af den samlede kategori  

Beslutningsprocessen synes at være præget af en konstant afvejning af argumenter, under 

hvilken pårørende forsøger at inddrage afdødes indstilling i beslutningen. Under denne 

fase har det stor betydning, at pårørende oplever en god kontakt til personalet. Yderligere 

opleves det som en hjælp at inddrage familie og venner under processen.  

 
6.4 Efter beslutningen er truffet 

6.4.1 At vente på afskeden  

Når en patient skal være donor, betyder det, at afskeden strækker sig over mange timer. 

En informant fortalte, at der gik 6-7 timer, fra døden var konstateret, til de kørte hans 

kone til operationsgangen. Familien var hos ham, og de blev informeret om, at der skulle 

samles operationshold fra andre sygehuse, og man afventede deres ankomst. Informanten 

ville se sin kone, inden de kørte hende til operationen, så i ventetiden gik de tur. De måtte 

gerne være på stuen hos patienten, men valgte at se TV og sad ellers og kiggede ud i 

luften. Ventetiden føltes vanskelig og den manglende tidshorisont var ulidelig. 

Informanten ville have været hjemme i ventetiden, men en sygeplejerske stillede sig 

undrende og anbefalede, at de blev. En anden informant fortalte, at ventetiden gav 

mulighed for at tage en form for afsked, som ikke ville være mulig, hvis sønnen var død 

på ulykkesstedet. Under afskeden deltog en præst, hvilket skabte en fredfyldt stemning. 

På et tidspunkt havde denne informant også et ønske om at tage hjem for en tid, også hun 

fornemmede fra personalet, at hun burde blive: 

”Så næste morgen, så sad vi bare og så på ham, og så blev vi enige om, at vi ville 
tage hjem, og det tror jeg faktisk, at en læge var forbavset over. Men det synes vi 
ikke rigtigt havde nogen relevans, at vente til hans organer var taget (doneret). 
Vi tog så afsked med ham varm, og det var vi meget glade for, at en sygeplejerske 
havde nævnt, da vi tog beslutningen. Hun sagde,” I skal være klar over, at det er 
anderledes at sige farvel til en varm krop”, og det var meget sært, for han 
virkede sådan lidt levende og alligevel, vi kunne jo mærke at dynen bevægede sig. 
Jeg følte egentlig bare, at det var hans krop, der var tilbage. Jeg følte ikke, at han 
var der i sit hylster.” 

 
Udsagnet tyder på, at efter beslutningen og afskeden opstår en form for tomrum, hvor det 

er svært at være til stede. Informanten søgte efter et formål med at være der, men finder 

det tilsyneladende ikke. Under afskeden opstod en tvetydighed, da patienten ”virkede 

levende” og samtidig ”ikke længere var der”. Det blev dog opfattet som en god hjælp, at 

hun forinden var informeret om dette. Informanterne gav udtryk for, at de også havde 
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taget afsked med den afdøde efter organerne var fjernet. Oplevelsen blev beskrevet som 

mere endelig, og bidrog med en forvisning om, at patienten var død.  

 
 

6.4.2 At kende organernes videre forløb 

Informanterne udtrykte tilfredshed ved at modtage information om, hvordan de 

transplanterede havde det efter operationen. Informationen gav en følelse af, at den 

afdøde ”ikke var død forgæves”. En mor opfattede det som ”en form for trøst midt i 

sorgen”. Samme pårørende havde dog hæftet sig ved, at lægen havde udvist en stor grad 

af begejstring over de vellykkede transplantationer, hvilket i situationen havde føltes 

malplaceret, men hun undskylde lægen med fagidioti. To af de pårørende havde ingen 

ønsker om i fremtiden at modtage information om de transplanterede. Modsat ønskede en 

mor, at kunne få tilbagemeldinger løbende.       

”Jeg har siden spekuleret på, om organerne stadig fungerer, ikke i dagene lige 
efter, men sådan da det hele er kommet lidt på afstand. Vi har fået et takkebrev 
fra Skejby om, at man har modtaget organerne. Det var vi glade for, det viste at 
nogen sætter pris på det. Jeg synes, det er rart at mærke, at det ikke bare er en 
selvfølge. Men det måtte gerne blive fulgt op et par måneder senere om, at man 
kan få at vide, hvordan det går med de transplanterede patienter. Eventuelt bare 
et telefonnummer på takkebrevet. 

 
Tilsyneladende opleves det positivt at modtage en anerkendelse af, at beslutningen om 

donation ikke opfattes som en selvfølge. Samme mor fortalte, at information om 

recipienterne ”giver en følelse af, at det var det værd, at blive trukket igennem forløbet 

med beslutningen”. Hvilket tyder på at beslutningsprocessen efterfølgende betragtes som 

en meningsfuld belastning. Ingen havde fortrudt, accepten af donation, og to af 

informanterne beskrev donationen som ”en glad ting”. Interviewene bærer præg af, at det 

efterfølgende er det at miste, der fylder og i mindre grad beslutningen om donation. En 

mor beskrev det på følgende vis, ”bagefter er det jo ikke donationen, der fylder mest, det 

er det kæmpe savn af ham herhjemme”.  

 
Kondensering af den samlede kategori 

I tiden efter beslutningen om donation er truffet, er der behov for to afskedssituationer. 

Den første finder sted, mens patienten er varm, den anden efter donationen, hvor den 

afdøde er kold. Perioden har karakter af en form for ventetid, hvor det er svært for 

pårørende at være til stede. Efter donationen opfattes information om recipienterne som 
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en trøst i sorgen, og det ser ud til, at der er individuelle behov for information på lang 

sigt. Donation opleves efterfølgende som en meningsfuld belastning. 

 
Sammenfatning 

Erkendelse af dødens indtræden 

De pårørende oplever, at beslutningsprocessen indledes med en opmærksomhed på tegn, 

der kan guide i forhold til at fornemme situationens alvor. Som udgangspunkt er der et 

håb, men håbet aftager i takt med, at de negative tegn tiltager. Nogle tegn synes at 

fremme mens andre hæmmer erkendelsen. Tegnene søges blandt andet i personalets og 

patientens fremtræden og i de manglende behandlingstilbud. I denne fase opleves 

information at være en hjælp til at få et samlet indtryk af tegnene. Erkendelse, der på 

denne måde opstår, er betydningsfuld for at kunne træffe en beslutning. De pårørende har 

tillid til personalet, hvilket opleves som en forudsætning for at kunne tro på 

hjernedødskriteriet, når patienten endnu ser levende ud. For at acceptere donation er der 

behov for at vide, hvornår døden indtræder, men dødstidspunktet defineres ud fra 

forskellige kriterier. 

 
Beslutningen om organdonation 

For at kunne træffe beslutningen foretages en afvejning af argumenter. Primært forsøges 

at skabe indtryk af, hvad afdøde ville have svaret, og den nærmeste familie inddrages. 

Derudover overvejes, om man ville have sagt ja, hvis et organ i stedet kunne have reddet 

den syge, og om man selv eller ens nærmeste familie ville sige ja til transplantation, hvis 

behovet opstod. Situationen er også præget af tanken om de patienter, der har behov for 

et nyt organ, og hvilken konsekvens et nej vil få for den afdødes legeme. For at kunne 

træffe en beslutning er der behov for information, god tid til at træffe beslutningen, og 

det er betydningsfuldt, at der ikke er nogen form for pres. Desuden er det vigtigt, at 

kontakten til personalet er god, og at kommunikationen om og til patienten er entydig. 

Får at beslutningen kan træffes, er der behov for, at erkendelsen har fundet sted på et 

følelsesmæssigt og et intellektuelt plan.  

 
Efter beslutningen er truffet 

Når beslutningen er truffet kan det føles vanskeligt at blive hos patienten, og perioden er 

præget af en form for tomrum, der forværres, hvis der ikke er en konkret tidshorisont. 

Tiden frem til donoroperationen benyttes til at tage afsked, og det har betydning at se den 
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afdøde før operationen. Denne afsked er præget af tvetydighed, fordi patienten på en 

gang er både varm og død. Nogle oplever behov for at tage hjem i ventetiden, men 

fornemmer en modstand hos personalet. Efter donationen, hvor den afdøde er kold, har 

de pårørende behov for at se den afdøde endnu engang. Afskeden efter operationen 

opleves som mere endelig og er med til at give en forvisning om, at patienten er død. 

Præstens tilstedeværelse under afskeden er med til at skabe en fredfyldt og tryg stemning. 

Alle informanterne opfatter den umiddelbare information om recipienterne som en trøst i 

sorgen, men der er individuelle behov for information på sigt. Desuden opleves det som 

positivt at modtage en form for anerkendelse af, at beslutningen om donation ikke bare er 

en selvfølge. Donation beskrives som en meningsfuld belastning. Ingen har fortrudt 

beslutningen, og efterfølgende er det tabet, der fylder og i mindre grad beslutningen. 

 

7. Diskussion  

Den empiriske analyse blev struktureret ud fra tre overordnede kategorier: Erkendelse af 

dødens indtræden, Beslutningen om organdonation og Tiden efter beslutningen er truffet. 

På baggrund af analysen fortages en diskussion, hvor temaerne, der fremkom under de 

tre overordnede kategorier, diskuteres i relation til den tidligere præsenterede teori om 

disharmonisk tab. Gennem diskussionen vil der endvidere blive fokuseret på mulige 

betydninger af særligt fremtrædende fysiske symboler, handlingssymboler og verbale 

symboler, der kan uddrages på baggrund af analysen. Begreberne er tidligere beskrevet 

under kapitel 4 og udgør strukturen i det symbolske perspektiv. Formålet med 

diskussionen er at belyses hvor teorierne understøttes af de empiriske fund, og hvor data 

viser noget ud over de anvendte teorier.  

 
7.1 Erkendelse af dødens indtræden  

At søge efter tegn 

På baggrund af analysen blev det sandsynliggjort, at erkendelsen opstår gennem en 

opmærksomhed på og en tolkning af tegn. Erkendelsen indgår også som selvstændigt 

begreb i teorien om disharmonisk tab, hvor det tilsvarende beskrives, hvordan pårørende 

anvender tegnene for at kunne erkende patientens situation. Tegnene, der indgår i dette 

studies empiriske materiale, tolkes et efter et, hvilket kan forstås som et forsøg på at 

danne et sammenhængende billede af situationen. De enkelte tegn giver ikke 

tilstrækkelig mening i sig selv, men ved at se dem i sammenhæng kan tegnene bidrage til 

en forståelse af situationen. Opmærksomhed på tegn kan også betragtes som pårørendes 
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forsøg på at forberede sig på, det der kommer, for eksempel personalets information om 

en dårlig prognose. Det er også muligt, at tegnene først blev tydelige under interviewet, 

og i stedet kan betragtes som en efterrationalisering. Som eksempel på et tegn fortalte en 

informant, at hun tidligt i forløbet fik udleveret sønnens ejendele i en hvid pose. Ved at 

anskue posen ud fra det symbolske perspektiv kan posen betragtes som et fysisk symbol 

og gøres til genstand for nærmere undersøgelse af mulige betydninger. Umiddelbart kan 

posen opfattes som en praktisk genstand, der kan indeholde sønnens ejendele. Men denne 

mor tolkede udleveringen af posen som nok en bekræftelse på situationens alvor. 

Tolkningen af et tegn kan være afgørende for, om det fremmer eller hæmmer 

erkendelsen. Og da symbolismen antager, at mennesket er en aktiv skaber af sin egen 

virkelighed og dermed også danner sin egen forståelse af de enkelte tegn, vil det samme 

tegn kunne fremme erkendelsen hos nogle og hæmme hos andre. 

 
Et spørgsmål om tillid 

For de pårørende fremhæves tilliden til personalet som afgørende for at acceptere 

hjernedøden, mens patienten ser levende ud. Tilliden fremhæves ikke direkte i den 

engelske teori, men det beskrives, hvordan pårørende finder det vanskeligt at forene 

døden med patientens fremtoning. Ud fra den symbolske tankegang tyder det på, at 

fraværende tegn på døden således også kan vanskeliggøre erkendelsen. Ud fra teorien om 

disharmonisk tab kan vanskeligheden ved erkendelsen også forklares ud fra, at 

erkendelsen finder sted på både et intellektuelt og et følelsesmæssigt niveau, som ikke 

nødvendigvis følges ad. 

  
En søgen efter dødstidspunkt 

Ud fra teorien om disharmonisk tab fremstår begrebet ”bekræftelse af hjernedød” som en 

intellektuel forståelse af dødens indtræden og er næste led i beslutningen. Bekræftelsen 

ses som en hjælp for de pårørende under beslutningen. Behovet for en bekræftelse inden 

beslutningen kan træffes, er også at finde i denne undersøgelse. Erkendelsen synes dog 

også at indtræde inden hjernedødsundersøgelsen, gennem oplevelsen af at sjælen forlod 

legemet og gennem information fra personalet. Men alle gav dog udtryk for, at en form 

for bekræftelse var afgørende for samtykke. Hjernedødsundersøgelsen kan betragtes som 

et antal handlinger, der er sat i system, hvis formål er at kunne underskrive en dødsattest. 

Men ud fra det symbolske perspektiv kan handlingen også ses som et ritual, der kan 

bidrage til at markere overgangen fra de levendes til de dødes verden. 
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7.2 Beslutningen om organdonation 

Overvejelser for og i mod 

Kendetegnene ved beslutningsprocessen er en konstant afvejning af argumenter. Det 

vigtigste argument synes, ud fra såvel den engelske teori som denne undersøgelse, at 

være afdødes holdning. Er holdningen ukendt, forsøger de pårørende at inddrage den 

afdødes personlighed, hvilket kan tolkes som et forsøg på at konstruere en form for 

billede, som afdødes holdning kan tolkes gennem. På denne måde virker det som om, de 

pårørende forsøger at inddrage den afdøde i beslutningen. Forsøget kan også 

anskueliggøre, at beslutningen om donation er meget personlig, og at det grundlæggende 

føles forkert, at træffe beslutningen på vegne af et andet menneske. Ud fra 

argumentationen kan forsøget ses som en måde at levere beslutningen tilbage.  

En informant beskrev sin afdøde kone som en person, der gerne ville ofre sig for andre, 

hvilket hjalp ham til at træffe beslutningen. Ved at betragte udsagnet ud fra det 

symbolske perspektiv kan beskrivelsen af ægtefællen opfattes som et verbalt symbol i 

form af en metafor. ”At ville ofre sig for andre” kan opfattes som en talemåde med et 

symbolsk indhold, hvor ”ofringen” kan anskues som en uselvisk handling, hvor hensynet 

til andre er vigtigst. På denne måde kan der ske en meningsoverførsel mellem en 

bogstavelig og en ikke bogstavelig mening. Anvendelse af metaforer kan ses som en 

hjælp til at tolke og forstå den komplekse situation, og beslutningen om donation kan på 

denne måde symbolisere afdødes personlighed. Afvejning af argumenter synes at være et 

mere facetteret område, end den engelske teori udtrykker. Dette kan skyldes, at 

interviewguiden i denne undersøgelse er inspireret af den engelske teori, hvorfor der i 

særlig grad har været fokuseret på at spørge ind til området, hvilket kan ses som et bidrag 

til udvikling af den eksisterende teori.  

 
Behov for hjælp 

De pårørende oplever det som en hjælp at inddrage familie og venner under 

beslutningsprocessen, hvilket Sque og Payne beskriver som en konsensusbeslutning. 

Behov for hjælp kan tolkes som et ønske om at være flere til at træffe beslutningen, 

hvilken måske kan være med til at styrke forvisningen om, at beslutningen er den rette. 

Samtidig kan det være et ønske om ikke at stå alene med ansvaret for beslutningen, 

hvilket kan være en hjælp i eftertiden. Konsensusbeslutningen kan på denne baggrund 

ses som en transformering af beslutningen til en form for et socialt anliggende, hvor den 

enkelte ikke står alene med ansvaret. De pårørende giver også udtryk for at personalets 
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kommunikation kan være en hjælp i processen. Ved at ophøre med at tale til patienten 

efter hjernedøden er konstateret, sender sygeplejersken tilsyneladende et tegn om, at 

patienten er død trods de manglende tegn. På denne måde bliver talen et symbol på liv, 

og ophørt tale tolkes som et tegn på død. Men det er tvivlsomt, om ophørt tale i sig selv 

er et tydeligt tegn. Man må formode, at betydningen kun forstås i kraft af konteksten, 

hvilket tyder på, at den bagvedliggende information om at patienten er erklæret død, er 

grundlaget for, at de pårørende kan tolke på tegnene.   
 
7.3 Efter beslutningen er truffet 

At vente på afskeden 

For de pårørende opleves tiden frem til donoroperationen som en vanskelig periode at 

være til stede. Sque og Payne peger også på, at denne periode er svær, og begrunder det 

med at patienten ikke har ændret udseende fra før døden blev konstateret. Deres teori 

viser yderligere, at det kan opleves som en hjælp for familien at forlade hospitalet i denne 

periode. To af de pårørende i dette studie oplever et behovet for at forlade hospitalet, men 

modsat den engelske teoris anbefalinger føler de, at personalet ønsker, at de skal blive, 

hvilket de har svært ved at forstå. Der synes på denne baggrund at være en 

uoverensstemmelse mellem, hvad de pårørende ønsker, og hvad personalet finder er 

passende adfærd i situationen. Situationen har karakter af en form for ventetid, og man 

fornemmer, at de pårørende ikke føler sig tilpas hos patienten. Man kan overveje om 

denne utilpashed skyldes, en usikkerhed ved at finde en passende adfærd i denne 

tvetydige periode, hvor patienten er død men endnu ser levende ud. Adfærd omkring en 

død er vanligt forbundet med ritualer, men ritualer omkring døden kan virke 

malplacerede i perioden, hvor intensivplejen fortsætter uændret. Måske er der ingen 

adfærd, der umiddelbart føles naturlig at anvende i denne overgangsfase mellem liv og 

død, hvor patienten på en gang er både varm og død. Man kan desuden forestille sig, at 

det er vanskeligt at forene medicingivning, blodprøver og tandbørstning med patientens 

død. Ved at betragte sygeplejehandlingerne som fysiske symboler må man formode, at 

tegnene i højere grad signalerer liv frem for død. Det synes sandsynligt, at denne form 

for associationsforvirring også kan være med til at skabe usikkerhed omkring adfærd. Et 

af begreberne i den engelske teori er bygget op omkring det vanskelige ved at få sagt 

farvel, mens den afdøde er varm. Denne tvetydighed fremkommer også i dette studie, 

men adskiller sig alligevel ved, at de pårørende beskriver, at de har brug for to 

afskedssituationer. Den første finder sted, mens patienten endnu er varm, og den anden 
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finder sted efter donationen, hvor den afdøde er kold og uden vejrtrækning. Det fremgår 

dog, at de engelske pårørende efterspurgte denne mulighed.  
 
At kende organernes videre forløb 

De pårørende opfatter information om recipienterne som en trøst i sorgen, hvilket 

bekræftes af den engelske teori. Teorien peger på, at døden opleves mindre endelig, når 

patienten har været donor. Tilsvarende er ikke fundet i denne undersøgelse, hvor de 

pårørende giver udtryk for, at det er tabet af den afdøde, der fylder og i mindre grad 

beslutningen om donation. Forklaringen på denne diskrepans kan muligvis findes i 

måden spørgsmålene er stillet på. At donationen fylder mindre illustreres i denne 

undersøgelse ved, at donation beskrives som en ”glad ting”, hvilket ud fra det symbolske 

perspektiv kan ses som en form for metafor. Metaforen kan på denne måde illustrere, at 

glæden også på et eller andet niveau er en del af donationsprocessen, hvilket endnu 

engang tydeliggør den kompleksitet og tvetydighed, som beslutningsprocessen indgår i. 

Man kan diskutere, om der på baggrund af dette studie er belæg for at betragte donation 

som en form for disharmonisk tab. Et dødsfald forårsaget af en pludselig og uventet 

hændelse, vil uanset donation, formentlig aldrig blive oplevet som harmonisk. Men det 

kan ikke udelukkes, at ordet disharmoni har forskellige nuancer i det engelske og det 

danske sprog. Ved at se nærmere på definitionen af disharmoniske tab, som er refereret i 

afsnit 4.1, bliver det dog relevant at se beslutningen ud fra en oplevelse af disharmoni. 

Ifølge Sque og Payne er donationsprocessen kendetegnet ved en vigende tro på 

realiteterne, når patienten på en gang er varm og død. Denne usikkerhed er også at finde i 

pårørendes udsagn i dette studie. Ud fra ovenstående synes der derfor, at være belæg for 

at tale om en oplevelse af disharmoni gennem beslutningsprocessen. I dette studie synes 

der dog ikke at være tilstrækkelig argumentation for generelt at beskrive donation som et 

disharmonisk tab, idet begrebet ikke synes at harmonere med, at de pårørende gav udtryk 

for at donationen efterfølgende var ”en glad ting”, ”en trøst i sorgen” og ”værd at blive 

trukket igennem”. Ud fra dette synes det i højere grad at være relevant at tale om en 

oplevelse af en meningsfuld belastning.   

 
Sammenfatning af diskussionen 

Erkendelse af dødens indtræden 

Såvel opgavens empiri som teorien om disharmonisk tab peger på, at erkendelsen opstår 

gennem en opmærksomhed på og en tolkning af tegn. De enkelte tegn kan ud fra det 
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symbolske perspektiv danne grundlag for individuelle tolkninger, der både kan fremme 

og hæmme erkendelsen. Det symbolske perspektiv bliver yderligere relevant ved også at 

skærpe opmærksomheden på fraværende tegn, der kan vanskeliggøre erkendelsen. I 

denne undersøgelse opleves begrebet tillid til personalet som en vigtig forudsætning for 

at kunne erkende hjernedøden, tilsvarende fremgår ikke direkte af den engelske teori. 

Såvel teorien som denne undersøgelse peger på, at en bekræftelse på hjernedød er en 

forudsætning for at kunne svare ja til donation. Dette studie peger dog på, at bekræftelsen 

kan opleves på anden vis end via hjernedødsundersøgelsen, som opfattes som en 

intellektuel forståelse. 

 
Beslutningen om organdonation 

Teorien om disharmonisk tab synes at understøtte undersøgelses fund om, at 

beslutningen er præget af en konstant afvejning af argumenter. Det vigtigste argument 

viste sig sammenfaldende at være den afdødes indstilling og personlighed. Dernæst er det 

vigtigt at kunne træffe beslutningen som en konsensusbeslutning. Afvejningen af 

argumenter fremstår dog som et mere facetteret område i denne undersøgelse. 

Personalets handlinger og kommunikation omkring patienten kan være en hjælp for de 

pårørende og kan tolkes som symboler, der både kan fremme og hæmme erkendelsen 

afhængig af den bagvedliggende information.    

 
Efter beslutningen er truffet 

Såvel teorien som dette studie peger på, at der, efter beslutningen er truffet, opstår en 

særlig vanskelig periode, der er kendetegnet ved en utilpashed, der kan tillægges en 

manglende fornemmelse for passende adfærd omkring en person, der er både er varm og 

død. Afdødes manglende tegn på død medfører en associationsforvirring, der gør det 

vanskeligere at tage afsked, mens patienten endnu er varm. Denne undersøgelse peger 

dog på, at pårørende også har behov for at tage afsked med den afdøde efter organerne er 

fjernet, hvor der er tydelige tegn, der symboliserer dødens indtræden. Såvel teorien om 

disharmonisk tab som undersøgelsen peger på, at information om recipienterne opleves 

som en trøst i sorgen. Den engelske teori peger dog på, at døden opleves som mindre 

endelig ved donation, hvilket dette studie ikke viser. I denne undersøgelse peger 

informantudsagnene på, at det ikke er donationen men tabet af den afdøde, der fylder i 

eftertiden. Donation kan betragtes som en form for disharmonisk tab gennem 
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beslutningsprocessen, men efterfølgende synes der i større grad at være tale om en 

oplevelse af en meningsfuld belastning.   

 
8. Metodekritik  

I dette afsnit foretages først en kritisk refleksion over den valgte metodes anvendelighed i 

forhold til studies formål. Dernæst vurderes teorien om disharmonisk tab og det 

symbolske perspektivs anvendelighed som fortolkningsramme til studiets empiriske 

materiale. 

 
8.1 Metodens anvendelighed 

I studiet blev der anvendt en kvalitativ tilgang med inspiration fra fænomenologien og 

hermeneutikken. Den videnskabsteoretiske referenceramme gjorde det muligt at opnå 

indsigt i pårørendes individuelle oplevelser og efterfølgende at finde meningen med 

udsagnene. Forskningsinterviewet viste sig at være en velegnet metode til få indsigt i en 

kompleks problemstilling, og det semistrukturerede design gjorde det muligt at forfølge 

uventede spor. Designet gav dog ikke mulighed for at vise mulige forskelle på baggrund 

af demografiske data, ligesom det heller ikke var muligt at udtale sig om eventuel 

kønsrelateret variation, idet der ikke forelå et repræsentativt undersøgelsesmateriale. I 

fremtidige undersøgelser kunne man vælge at fokusere på en kvalitativ repræsentativitet 

ved strategisk udvælgelse således, at interviewpersonerne udgør et mere varieret 

materiale som anbefalet af Malterud (1996, s.57-67). Gennem forskningsprocessen har 

jeg, som anbefalet af Kvale (1997, s.231), tilstræbt en stor grad af transparens ved at 

redegøre og argumentere for hvert skridt, så andre kan vurdere undersøgelsens 

troværdighed. Man kan ikke udelukke, at andre ville nå frem til andre tolkninger af 

udsagnene, idet deres forforståelse vil være anderledes end min. Men det, der har 

betydning for undersøgelsens validitet, er, at man kan følge en logisk sammenhæng i 

argumentationen, og at tolkningerne er veldokumenterede, så man opnår en intern 

gyldighed. Den interne gyldighed er desuden bestræbt ved, at der løbende under 

interviewet er fortaget en afklaring og en uddybning af det sagte, hvorefter informanten 

har godkendt afklaringen. Inden de pårørende indvilgede i at deltage, blev de gjort 

opmærksom på, at jeg under interviewet ønskede at benytte udsagn fra en informant. 

Under to af interviewene var der dog, helt eller delvist, andre familiemedlemmer til 

stede, hvilket kan have haft både en hæmmende og fremmende indvirken på samtalen. 

Men da denne undersøgelse bygger på et etisk princip om, at hensynet til informanterne 
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altid skal gå foran, valgte jeg, at lade de pårørende afgøre, om de ønskede familiens 

tilstedeværelse. Undersøgelsens gyldighed er også afhængig af mine evner til at skabe en 

god kontakt, hvilket ikke var foreneligt med, at jeg satte regler for, hvem der kunne være 

tilstede i deres stue. I undersøgelsen blev der inkluderet tre informanter Kvale (2004, 

s.109) anbefaler, at man fortsætter med at gennemføre interviews indtil et 

mætningspunkt, hvor der ikke længere fremkommer ny viden. I denne undersøgelse har 

det under de givne rammer ikke været muligt at opnå datamætning, hvilket betyder, at 

undersøgelsen er af mere sonderende karakter. Men man vil med fordel kunne supplere 

undersøgelsen med flere informanter. At vælge få informanter har dog gjort det muligt at 

opnå en stor detaljetæthed i datamaterialet, hvilket er centralt for at kunne sikre en 

begrebsmæssig styrke og dermed en høj indholdsvaliditet. I denne undersøgelse var der 

ikke stilet mod at opnå en statistisk generalisering, i stedet blev gyldigheden bestræbt 

gennem en analytisk generalisering af resultatet gennem en sammenligning af de 

empiriske fund med tidligere udviklet teori som anbefalet af Jørgensen (1997 s.315-328). 

Den teoretiske forankring har skabt grundlag for en forsigtig overførbarhed ud over tid 

og sted, men må tages med et vist forbehold, i det der ikke blev opnået datamætning. 

Gennem projektet blev det tydeligt, at beslutningsprocessen indeholder så mange 

facetter, at anvendelse af en enkel teori og et perspektiv udelukkende har karakter af et 

bidrag til en begyndende forståelse af forskningsfeltet. Undersøgelsens resultater kan 

ikke betragtes som endegyldige men snarere som et systematisk bidrag til en begyndende 

forståelse af et kompleks og tvetydigt felt. Det er muligt, at undersøgelsen også vil være 

relevant indenfor beslægtede områder som familiedonation og obduktion, der ligeledes 

vedrører etiske valg. 

 
8.2 Den teoretiske fortolkningsramme 

8.2.1 Disharmonisk tab 

Teorien gav et solidt grundlag til at udvikle interviewguiden, og den blev særlig 

betydningsfuld under fortolkningsprocessen, idet de enkelte begreber i samspil med det 

empiriske materiale kunne bidrage med en indsigt i den kompleksitet, der præger 

beslutningsprocessen. De enkelte begreber var karakteriseret ved en semantisk og 

strukturel klarhed, der for det første gjorde det muligt at identificere relevante dele af 

empirien, der kunne diskuteres op imod, og for det andet gav mulighed for en 

systematisk bearbejdning af området. Ved at vælge en teoriledet analyse og diskussion 

var der risiko for, at teorien ville blive styrende for de fund, der fremkom. Dette er 
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forsøgt imødegået ved at vælge et semistruktureret design, forfølge uventede spor og 

stille spørgsmål til teksten.  

 
8.2.2 Symbolismen 

Det symbolske perspektiv er struktureret med henblik på anvendelse indenfor forskellige 

kulturer. Perspektivet viste sig også anvendeligt indenfor donorkulturen, idet begreberne 

ændrede sig med den kontekst, de blev holdt op imod. Perspektivet var relevant som 

inspiration til udarbejdelse af guiden og efterfølgende i diskussionen. De enkelte 

begreber kunne relateres til temaerne, der var fremkommet under analysen, og gennem 

fortolkningsprocessen blev det muligt at få en mere nuanceret indsigt i de pårørendes 

oplevelse. Der synes dog at mangle anvisninger i, hvornår fortolkningen er afsluttet. En 

af symbolismens styrker er evnen til at åbne op for nye fortolkninger, hvilket har været 

en hjælp til at studere den tvetydighed, der opstår, for eksempel når patienten er varm og 

død på samme tid. Fortolkningerne har været med til at give et grundlag, der kan 

udfordre og forbedre praksis. Man kan overveje det hensigtsmæssige i udelukkende at 

anvende et enkelt perspektiv fra en teori, men jeg er af den opfattelse, at en komplet 

kulturanalyse ikke ville have muliggjort en dybere indsigt i området. En kulturanalyse 

ville kunne bidrage med en overordnet analyse af donorkulturen, hvilket ikke var 

hensigten med studiet. I en tidligere undersøgelse (Bøgh 2006) blev det fremhævet, at 

perspektivet blev yderligere anvendeligt ved at skærpe opmærksomheden på fraværende 

symboler, hvilket er blevet yderligere bekræftet i denne undersøgelse.  

 

9. Konklusion  

En central betragtning har været, at en forudsætning for at udøve god sygepleje til 

pårørende under beslutningsprocessen er at kunne forstå, hvordan de oplever situationen. 

På baggrund af analysen og diskussionen vil der blive konkluderet i forhold 

undersøgelsens første problemformulering, der lød: Hvordan oplever pårørende 

beslutningsprocessen om organdonation? Dernæst konkluderes i forhold til, hvordan 

sygeplejen kan bidrage til, at pårørende oplever, at beslutningsprocessen forløber på en 

værdig og omsorgsfuld måde, hvilket er undersøgelsens anden problemformulering.  

Afsnittene er struktureret på baggrund af de overordnede kategorier, der har været 

gennemgående i de forrige kapitler. Afslutningsvis sammenfattes konklusionen. 
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9.1 Pårørendes oplevelse af beslutningsprocessen  

Erkendelse af dødens indtræden 

Dette studie peger på, at for at kunne træffe beslutningen om donation er det nødvendigt 

at erkende dødens indtræden. Erkendelsen indledes med en opmærksomhed på tegn, der 

kan guide i forhold til at fornemme situationens alvor. Som udgangspunkt er der et håb, 

men håbet aftager i takt med, at de negative tegn tiltager. De enkelte tegn kan danne 

grundlag for individuelle tolkninger, der både kan fremme og hæmme erkendelsen og 

kan yderligere vanskeliggøres på grund af fraværende tegn på dødens indtrædelse. De 

pårørende har tillid til personalet, hvilket opleves som en forudsætning for at kunne tro 

på hjernedødskriteriet, når patienten endnu ser levende ud.  

 
Beslutningen om organdonation 

For at kunne træffe beslutningen foretages en afvejning af argumenter. Primært forsøges 

at skabe indtryk af, hvad den afdøde ville have svaret. Dernæst synes det at have 

betydning, at kunne træffe beslutningen som en konsensusbeslutning blandt de nærmeste. 

Derudover overvejes, om man ville have sagt ja til at modtage et organ, hvis det kunne 

have reddet den syge, og om man selv eller ens nærmeste ville sige ja til transplantation, 

hvis behovet opstod. Beslutningen er også præget af tanken om mulige recipienter og 

overvejelser om, hvilken konsekvens et nej ville få for den afdødes legeme. 

Sygeplejerskens handlinger og kommunikation omkring patienten kan både fremme og 

hæmme erkendelsen afhængig af den bagvedliggende information. Når beslutningen skal 

træffes er der behov for at erkendelse har fundet sted på både et følelsesmæssigt og et 

intellektuelt plan.  

 

Efter beslutningen er truffet 

Efter beslutningen opstår en særlig vanskelig periode med ventetid og utilpashed på 

grund af manglende fornemmelse for adfærd, når patienten på en gang er varm og død. 

Manglende tegn på død medfører en associationsforvirring, der gør det vanskeligere at 

tage afsked, mens patienten er varm. Der er behov for atter at tage afsked efter, organerne 

er doneret, hvor der er tydelige tegn, der symboliserer dødens indtræden. Information om 

recipienterne opfattes som en trøst i sorgen, men der er individuelle behov for 

information på lang sigt. Det opleves som positivt at modtage en anerkendelse af, at 

beslutningen om donation ikke er en selvfølge. Og det tyder på, at det efterfølgende 

primært er det at miste, der fylder og i mindre grad beslutningen om donation. 
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Organdonation betragtes som en meningsfuld belastning, og ingen har fortrudt 

beslutningen.  

 
9.2 Implikation for den kliniske sygepleje 

Erkendelse af dødens indtræden  

Undersøgelsen peger på, at sygeplejersken kan være en hjælp for pårørende under 

erkendelsen af dødens indtræden, ved at være opmærksom på at bistå med at 

sammenfatte og tolke de tegn der er til stede. Samtidig kan det være en hjælp, at 

sygeplejersken er opmærksom på, at tegnene kan tolkes på flere måder, hvilket stiller 

krav til fokusering på såvel verbal som nonverbal respons fra de pårørende. Det er 

muligt, at tegnene vil kunne anvendes som et pædagogisk redskab til gavn for de 

pårørende. Desuden ser det ud til, at der bør være en særlig skærpet opmærksomhed på, 

at tilliden mellem personalet og de pårørende vægtes, idet den synes at have en 

fundamental betydning for, at pårørende kan forholde sig til den tvetydighed, der 

omgiver beslutningsprocessen. Undersøgelsen viser, at der er behov for en markering af, 

hvornår døden indtræder. Man kunne forestille sig, at denne markering kunne udvikles 

som en form for overgangsritual. I den forbindelse vil det være oplagt at inddrage 

hospitalspræsterne, som i særlig grad anvender ritualer. Overgangen kunne også 

markeres i form af en mere bevidst ritualisering eller juridisk markering af dødens 

indtræden i forbindelse med 2. hjernedødsundersøgelse. 

 
Beslutningen om organdonation 

Det tyder på, at sygeplejersken med fordel kan anbefale, at den enkelte pårørende ikke 

står alene med beslutningen. Og i tilfælde, hvor der ikke er andre pårørende, stiller det 

særlige krav til sygeplejersken om at drage omsorg for den pårørende, der skal træffe 

beslutningen alene. For at kunne træffe en beslutning er der behov for, at sygeplejersken 

er i stand til at give en grundig information om hele donationsforløbet, og det fremhæves 

at det har stor betydning at kende tidshorisonten. Desuden vægtes god tid til at træffe 

beslutningen og at der ikke er nogen form for pres.  

 
Tiden efter beslutningen er truffet 

I den vanskelige periode efter beslutningen er truffet, kan det opleves som en hjælp, at 

sygeplejersken præsenterer pårørende for muligheden for at kunne forlade hospitalet i en 

periode. Desuden kan det være en hjælp at blive informeret om mulighederne for og 
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omstændighederne omkring afskeden. Sygeplejersken vil også kunne bidrage til at 

tydeliggøre meningsfuldheden ved donationen ved at tilbyde information om 

recipienterne, både på kort og lang sigt, og ved at formidle en form for anerkendelse af, 

at beslutningen om donation ikke bare er en selvfølge.  

 
Sammenfattende konklusion 

Dette studie har bidraget med en begyndende nuanceret indsigt i pårørendes oplevelse af 

beslutningsprocessen, og sammenfattende kan det konkluderes, at de pårørende oplever 

beslutningsprocessen som en kompleks og tvetydig situation, der betragtes som en 

meningsfuld belastning. Sygeplejen kan i særlig grad bidrage til, at beslutningsprocessen 

forløber på en værdig og omsorgsfuld måde ved at benytte en stor kommunikativ 

åbenhed omkring den associationsforvirring, der opstår under beslutningsprocessen.    

 

10. Perspektivering  

Perspektiveringen indledes med forslag til, hvordan studiets resultater kan komme den 

kliniske sygepleje, og dermed fremtidige donorpårørende til gavn. Dernæst peges på 

forskningsmæssige tiltag med henblik på fortsat udvikling af området.  

 
10.1 Anvendelse i klinisk sygepleje  

Den største udfordring i alt udviklingsarbejde på donorområdet er at sikre, at der er en 

konstant bevågenhed om, at målet alene ikke er at sikre organer til transplantation. Det er 

vigtigt, at vi som sundhedspersonale er i stand til at skabe en kultur, hvor de pårørende 

oplever at beslutningsprocessen forløber på en værdig og omsorgsfuld måde. Under dette 

arbejde har sygeplejen en afgørende betydning. Dette studie har vist, at pårørende 

besidder en omfattende viden, som ikke tidligere er beskrevet. Undersøgelsen peger på, 

at pårørendes erfaringer med fordel kan inddrages under udviklingsarbejde indenfor 

området. For at dette projekt kan få betydning for fremtidige pårørende, er det vigtigt at 

indgå i en dialog med praksis. Projektets resultater vil blive fremlagt og diskuteret med 

sygeplejersker med særligt kendskab til området. Derudover vil projektet blive inddraget 

i forskellige undervisnings- og foredragssammenhænge.  

 
10.2 Fremtidige forskningsområder 

Undersøgelsen viser, at når man begynder at studere et uudforsket område, bliver der 

åbnet op for en mængde af nye forskningsspørgsmål. Under mine besøg hos de pårørende 
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var familiens børn tilstede i kulissen, hvilket gav inspiration til at undersøge, hvordan 

børn på forskellige alderstrin oplever at være pårørende i et donationsforløb. Denne 

viden kunne med fordel analyseres ud fra teori om børns udviklingstrin. Undersøgelsen 

har også inspireret til at studere mulige forskelle mellem pårørendes oplevelser afhængigt 

af, om afdøde er et barn eller en voksen. Det kunne også være relevant at undersøge, om 

kvinder og mænd oplever forløbet forskelligt. Viden om pårørende er i sin vorden, og 

man kunne med fordel følge pårørende i et langtidsperspektiv med henblik på at 

undersøge, hvordan det er at leve med beslutningen. Yderligere tyder det på, at der i 

højere grad bør fokuser på grænselandet mellem liv og død, hvor det tilsyneladende er 

vanskeligt at være tilstede. 

Undersøgelsen peger på, at overgangen fra livet til døden vil kunne markeres ved for 

eksempel en mere bevidst ritualisering af dødens indtræden. I den forbindelse kunne det 

være relevant at undersøge, om man konsekvent burde præsentere pårørende for 

muligheden for at være tilstede under konstatering af hjernedøden. 

Som alternativt perspektiv kunne man udforske sygeplejerskers og lægers oplevelse af 

beslutningsprocessen. Det kunne blandt andet være interessant at undersøge hvilke 

overvejelser, der ligger til grund for at opfordre pårørende til at blive på sygehuset i tiden 

inden donoroperationen og hvilke overvejelser, der ligger bag sygeplejerskens ophør med 

at kommunikere med patienten. Undersøgelse vil også kunne anvendes under udvikling 

af et spørgeskema, der vil kunne danne grundlag for en mere statistisk generalisering af 

udvalgte aspekter af pårørendes oplevelser.  

 

11. Resumé 

Tidligere studier har vist, at pårørende modsætter sig donation i næsten halvdelen af 

tilfældene, hvor de bliver bedt om at tage stilling til donation på vegne af en afdød. 

Formålet med denne kvalitative undersøgelse var at få indsigt i pårørendes oplevelse af 

beslutningsprocessen om organdonation med henblik på at belyse sygeplejemæssige 

indsatsområder til gavn for fremtidige donorpårørende. Undersøgelsens empiriske 

materiale var udarbejdet på baggrund af semistruktureret interviews med tre 

donorpårørende og med videnskabsteoretisk inspiration i fænomenologien og 

hermeneutikken. Resultaterne blev diskuteret ud fra en teori om disharmonisk tab og ud 

fra det symbolske perspektiv. Yderligere blev data diskuteret i forhold til implikation for 

klinisk sygepleje, og mulige fremtidige forskningsområder blev introduceret. Overordnet 
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konkluderes, at pårørende oplevede beslutningsprocessen som en kompleks og tvetydig 

situation, som blev betragtet som en meningsfuld belastning. 

  
11.1 Summary 

MEANINGFUL EMOTIONAL DISTRESS 

- An interview based study of donor relatives experience of the decision making process 

 
Previous studies have found that less than half of the families approached about organ 

donation consents. This qualitative study examined the experience of the decision 

making process in three donor relatives, to investigate which nursing interventions would 

benefit donor relatives in the future. The empirical method used was semi structured 

interviews theoretically inspired by phenomenology and hermeneutics. The findings are 

discussed within a theory framework of “Dissonant Loss” and in a symbolic perspective. 

The study discusses implications and suggestions for nursing care and possible future 

research areas. The overall conclusion of this study was that donor relatives experienced 

the decision making process as complex and ambiguous, but as meaningful emotional 

distress. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

12. Litteraturliste 
 
Alnæs, H.A., 2001. MINDING MATTER. Organ Donation and Medical Modernity’s 
difficult Decisions. Doktorafhandling (disp), Oslo. Universitet i Oslo. 
 
Brinchmann, B.S., 2005. De fire princippers etikk–velgjørenhed, ikke skade, autonomi 
og rettferdighed. In: B.S. Brinchmann, red. Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal 
Akademisk, 73-87. 
 
Burroughs, T.E., Hong, B., Kappel, D.F., Freedman, B.K., 1998. The Stability of Family 
Decisions to Consent or Refuse Organ Donation: Would You Do It Again. Psychosom 
Med, 60 (2), 156-162.  
 
Bøgh, L., 2006. At være varm og død. Et studie af det symbolske perspektiv som mulig 
forståelsesramme for de pårørendes erkendelse af at hjernedøden er indtrådt.   
3.modulopgave på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Afdeling for 
Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.   
 
Bøgh, L., Madsen, M., 2004. Projekt indsats for organdonation - et tværfagligt 
udviklingsprojekt. Århus: Århus Universitetshospital Skejby Sygehus.  
 
Chinn, P.L, Kramer, M.K., 2005. Udvikling af kundskaber i sygeplejen. New York: 
Akademisk Forlag, 115-134. 
 
Christensen, A.M., 1988. Pårørende til nyredonorer. Ugeskr Laeger, 150 (8), 497-8.  
 
DeJong, W., Franz, H.G., Wolfe, S.M., Nathan, H., Payne, D., Reitsma, W., Beasley, C., 
1998. Requesting organ donation: an interview study of donor and nondonor families. 
Am J Crit Care, 7 (1), 13-23. 
 
Delmar, C., 1999. Tillid & Magt. En moralsk udfordring. København: Munksgaard, 45-
54. 
 
Exley, M., White, N., Martin, J. H., 2002. Why Families Say No to Organ Donation. Crit 
Care Nurs, 22 (6), 44-51. 
 
Fog, J., 2004. Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview. 
København: Akademisk Forlag, 11-27. 
 
Fredslund, H., 2003. Hermeneutisk analyse – forforståelsens betydning. In: L. Koch og 
S. Vallgårda, red. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. København: 
Munksgaard, 108. 
  
Frid, I., Bergbom, I., Haljamae, H., 2001. No going back: narratives by close relatives of 
the braindead patient. Intensive Crit Care Nurs, 17, 263-278.  
 
Gade, I.J., Hansen. J., Kosteljanetz, M., 1989. Nekronyredonorer. De pårørendes 
reaktioner belyst ved en interviewundersøgelse. Ugeskr Laeger, 151 (51), 3476-8.  
 



 43 

Gallup Instituttet for Berlingske Tidende, 2001. Ugens Gallup 4. [online]. Available 
from: http://www.gallup.dk /ugens_gallup.html [Accessed 8 May 2006]. 
 
Gortmaker, S.L., Beasley, C.L., Sheehy, E., Lucas, B.A., Bringham, L.E., Grenvik, A., 
Patterson, R.H., Garrison, N., McNamara, P., Evanisko, M.J., 1998. Improving the 
request to increase family consent for organ donation. Organs and Tissues, 8 (4), 210-7.  
 
Haddow, G., 2004. Donor and nondonor families' accounts of communication and 
relations with healthcare professionals. Prog Transplant, 14 (1), 41-8.  
 
Henriksen, L., 2004. Man kan godt bo i himlen uden et hjerte. Kristeligt Dagblad, 10 
november, 10. 
 
Hørning, I., Dalsgaard, L., 2000. Hjernedød og donation. In: P. Ramhøj, I. Egerod, J. 
Taleman, red. Klinisk Sygepleje 1,2,3 - Praksis og Udvikling. Akademisk Forlag, 470-
479. 
 
Jacoby, L.H., Breitkopf, C.R., Pease, E.A., 2005. A Qualitative Examination of the 
Needs of Families Faced With the Option of Organ Donation. DCCN, 24 (4), 183-189. 
 
Jensen, T.K., Johnsen, T.J., 2000. Sundhedsfremme i teori og praksis. Århus: 
Philosophia, 205-235.  
 
Jørgensen, P.S., 1989. Om Kvalitative analyser-og deres gyldighed. Nordisk Psykologi, 
41 (1), 33-4. 
 
Jørgensen, P.S., 1997. Generalisering i kvalitativ forskning. I: I.M. Lunde og P. Ramhøj, 
red. Humanistisk forskning indenfor sundhedsvidenskab, København: Akademisk Forlag, 
315-328. 
 
Karlberg, I., Nyberg, G., 1995. Cost-effectiveness studies of renal transplantation. Int J  
Technolo Assess Health Care, 11 (3), 611-22. 
 
Knizek, B.L., 1998. Interview-design og perspektiv. I: M. Lorensen, red. Spørgsmålet 
bestemmer metoden. Oslo: Universitetsforlaget, 33-64. 
 
Kvale, S., 1997. Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. 
København: Hans Reitzels Forlag.  
 
Lorensen, M., 1998. Spørgsmålet bestemmer metoden. Forskningsmetoder i sykepleie og 
andre helsefag. Oslo: Universitetsforlaget, 5-6. 
 
Lund, R., 2003. Et eksempel på deltagelse i registerforskning- en ung forskers erfaringer. 
In: L. Kock og S. Vallgårda, red. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 
København: Munksgaard, 20. 
 
Madsen, M., Bøgh, L., 2005. Estimating the Organ Donor Potential in Denmark: A 
Prospective Analysis of Deaths in Intensive Care Units in Northern Denmark. Transplant 
Proc, 37, 3258-9. 
 



 44 

Malterud, K., 2004. Kvalitative metoder i medicinsk forskning - en innføring. Oslo: 
Universitetsforlaget, 57-67, 129-131.  
 
Martinez, J.M., Lopez, J.S., Martin, A., Martin, M.J., Scandroglio, B., Martin, J.M., 
2001. Organ donation and family decision-making within the Spanish donation system. 
Soc Sci Med, 53(4), 405-21. 
 
Maunsbach, M., Lunde I.M., 1995. Udvælgelse i kvalitativ forskning. In: I.M. Lunde og 
P. Ramhøj, red. Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab, København: 
Akademisk Forlag, 142-153.  
 
Moloney, G., Walker, L., 2002. Talking about transplants. Social representations and the 
dialectical, dilemmatic nature of organ donation and transplantation. Brit J Soc Psych, 
41, 299-320.  
 
Northern Nurses' Federation, 2003. Etiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden. 
Vård i Norden, 4, 2-8. 
 
Olsen, H., 2002. Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative 
interviewundersøgelsers kvalitet. København: Akademisk forlag A/S, 17-33. 
 
Ormrod, J.A., Ryder, T., Chadwick, R.J., Bonner, S.M., 2005. Experiences of families 
when a relative is diagnosed brain stem dead: understanding of death, observation of 
brain stem death testing and attitudes to organ donation. Anaesthesia, 60, 1002-8. 
 
Pearson, I.Y., Bazeley, P., Spencer-Plane, T., Chapman, J.R., Robertson. P., 1995. A 
survey of families of brain dead patients: their experiences, attitudes to organ donation 
and transplantation. Anaesth Intensive Care, 23 (1), 88-95. 
 
Polit, D.F., Beck., C.T. & Hunger, B.P., 2001. Essentials of Nursing Research. Methods, 
Appraisal, and Utilization, 5th edn. Philadelphia: Lippinott, 123, 205-230. 
 
Ramhøj, P., 1991. Et kulturteoretisk perspektiv på den kliniske sygepleje og den kliniske 
sygeplejeforskning. Sygeplejersken, 91(36), Perspektiv, 16-31. 
 
Radecki, C.M., Jaccard, J., 1997. Psychological aspects of organ donation: a critical 
review and synthesis of individual and next-of-kin donation decisions. Health 
Psychology, 16(2), 183-95. 
 
Rodrique, J.R., Cornell, D.L., Howard, R.J., 2006. Organ Donation Decision: 
Comparison of Donor and Nondonor Families. Am J Transplant, 6, 190-8. 
 
Rosel, J., Frutos, M.A., Blanca, M.J., Ruiz, P., 1999. Discriminant variables between 
organ donors and nondonors: a post hoc investigation. J Transpl Coord, 9 (1), 50-3.  
 
Schmidt, L., Dyhr, L., 2003. Det kvalitative forskningsinterview. In: L. Koch og S. 
Vallgårda, red. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. København: Munksgaard, 
27-30. 
 



 45 

Schultz, M., 1997. Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. København: 
Munksgaard. 
 
Scandia Transplant, 2006. Transplantation and waiting list figures [online]. Available 
from: http://www.scandiatransplant.org./quarter_1_2006.htm [Accessed 8 May 2006]. 
 
Siminoff, L.A., Gordon N., Hewlett, J., Arnold, R.M., 2001. Factors influencing  
families’ consent for donation of solid organs for transplantation. JAMA, 286 (1), 71-77. 
 
Slettebo, Å., 2005. Forskningsetik. In: B.S., Brinchmann, red. Etikk I sykepleien. Oslo: 
Gyldendal Akademisk, 171-82. 
 
Sque, M., Payne, S., 2005. Organ Donation: Key Factors Influencing Families' Decision-
Making. Transplant Proc, 37, 543-546.  
 
Sque, M., 2000. Researching The Bereaved: An Investigator's Experience. Nurs Ethics, 7 
(1), 23-34.  
 
Sque, M., Payne, S., 1996. Dissonant Loss: The Experience of Donor Relatives. Soc Sci 
Med, 43 (9), 1359-1370.  
 
Sundhedsloven 2005. Lov nr. 546 af 24. juni 2005. Afsnit IV kapitel 12 § 53 stk. 2-3 & 
afsnit XIII kapitel 54 § 176-177. 
 
Sundhedsstyrelsen 2001. Organdonation og - transplantation. Undersøgelse om 
befolkningens holdning til organdonation m.v.  
 
Trads, M., Jensen, V., Hansen, D., Friis Hansen, T., 1994. PLEJE AF ORGAN 
DONORER. Sygeplejersken 36, 25-9.  
 
Transplantationsgruppen, 2006. Alt om organdonation og transplantation [online]. 
Available from: http://www.transplantation.dk/fakta/articles.php [Accessed 8 May 2006]. 
 
Tymstra, T., Heyink, J.W., Pruim, J., Slooff, M.J., 1992. Experience of bereaved 
relatives who granted or refused permission for organ donation. Fam Prac, 9 (2), 141-4. 
 
Zøllner, L., 1999. Liv og død. En undersøgelse af holdninger til organdonation og 
obduktion. Kolding: Kroghs Forlag, 25-42. 
 
West, R., Burr, G., 2002. Why families deny consent to organ donation. Aust Crit Care, 
15 (1), 27-32. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 46 

13. Bilagsfortegnelse 

Bilag 1: Søgestrategi 

Bilag 2: Forskningsspørgsmål og interviewguide 

Bilag 3: Informationsmateriale til afdelingen 

Bilag 4: Informationsmateriale til informanterne og erklæring om samtykke 

Bilag 5: Den videnskabsetiske Komité for Århus Amt  



 47 

Bilag 1 

 

Søgestrategi 

Litteratursøgningen er foretaget i databaserne CINAHL, Pub Med, Embase og Swe Med. 

I artikeldatabaserne er der søgt efter publiceringer fra januar 1985 - marts 2006. I 

Danmark indførte man først hjernedødskriteriet i Danmark i 1990, men da Danmark var 

det andet sidste land i Europa, der indførte hjernedødskriteriet, er der søgt efter 

internationale studier tilbage til 1985, idet de øvrige lande besidder en længere 

forskningstradition på området. Søgestrategien er lavet ud fra Mesh-ords søgning og 

afrundet med fritekstsøgning. Der er anvendt følgende søgeord, som efterfølgende er 

kombineret: organ donation, attitudes, decision, consent, family og relatives. 

Referencelisterne, primært fra de nyeste undersøgelser, er gennemgået systematisk med 

henblik på at supplere søgningen.  
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Forskningsspørgsmål der ligger til grund for interviewguiden 
 
1. Hvilke faktorer påvirker erkendelsen af dødens indtræden? 
 
2. Hvilke faktorer påvirker beslutningen om donation? 
 
3. Hvilke tanker og følelser gør sig gældende efterfølgende? 
 

 
Semistruktureret interviewguide 

 
1. Erkendelse af dødens indtræden 
 
Omstændighederne 
Jeg vil gerne bede dig fortælle om, hvad der skete den dag, da x blev indlagt på 
intensivafdelingen 
 
Hvor havde du mulighed for at opholde dig, mens x var på intensivafdelingen? 
Hvordan oplevede du intensivstuen? 
Hvordan oplevede du pårørende rummet? 
 
Patienten  
Fortæl om dengang du så x ligge i sengen på intensiv.  
 
Hvordan så x ud? 
Oplevede du forandringer af x's udseende i tiden, hvor han/hun lå på intensivafdelingen? 
 
Dødens indtræden 
Fortæl om dengang det gik op for dig, at x var død. 
 
Hvordan opfattede du dødens indtræden? 
Hvornår gik det op for dig at n var død? 
Hvordan oplevede du de handlinger/aktiviteter der foregik omkring sengen?   
Hvornår døde X? 
 
2. Beslutningen om organdonation 
 
Spørgsmålet om organdonation 
Fortæl om dengang du blev spurgt om organdonation.  
 
Hvor opholdte du dig, da du blev bedt om tage stilling til spørgsmålet om organdonation? 
Var du alene? 
Hvordan oplevede du lægens/sygeplejerskens måde at bringe spørgsmålet op på? 
Hvornår på døgnet blev du bedt om at tage stilling til organdonation, hvilken betydning 
havde det? 
 
Beslutningen  
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Fortæl hvordan du oplevede det at skulle træffe beslutningen om organdonation. 
Hvilke overvejelser gjorde du dig? 
Gjorde du dig nogle religiøse overvejelser i forløbet?  
Hvor lang tid fik du til at træffe beslutningen?  
Kendte du x's holdning til donation af egne organer?  
Hvilken betydning havde det, at du kendte/ikke kendte x's holdning?  
Var du alene om at træffe beslutningen? 
Var der nogen der støttede dig under beslutningsprocessen? 
Var der nogen du ville ønske havde støttet dig? 
Hvordan oplevede du familie/venner/bekendte? 
Var der tidspunkter under beslutningsprocessen, hvor du havde det værre/bedre end 
andre tider? 
Gjorde du dig nogle overvejelser om, hvilke organer der skulle doneres ? 
 
 
3. Efter beslutningen er truffet 
 
Korttidsperspektiv 
Fortæl om hvilke tanker du gjorde dig, efter du havde truffet beslutningen? 
 
Hvordan havde du det efter beslutningen om donation? 
Talte du med nogen om de tanker du gjorde dig? 
Var der nogen der støttede dig i din beslutning? 
Var der nogen du ville ønske havde støttet dig? 
Hvordan oplevede du familie/venner/bekendte? 
 
Langtidsperspektiv (eftertanke) 
Fortæl om hvad du i dag tænker om din beslutning om organdonation? 
 
Med den erfaring du har i dag, er der så nogle råd du vil give til personalet / familie 
/venner/andre om hvordan de bedst kan hjælpe pårørende i beslutningen om 
organdonation?  
 
 
Debreifing: 
Har du mere du gerne vil fortælle eller spørge om, før vi slutter interviewet. 
Hvordan var det at blive interviewet? Er der noget jeg skulle have gjort anderledes? 
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Beslutningsprocessen om organdonation - en interviewbaseret undersøgelse af de 
pårørendes oplevelse. 
Projektansvarlig: Lone Bøgh, Masterstuderende ved Aarhus Universitet, afdeling for 
Sygeplejevidenskab.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kort oversigt over projektet. Den samlede projektprotokol sendes gerne ved henvendelse 

til Lone Bøgh e-mail: BLL@sks.aaa.dk eller tel.: 2425 9455. 

 

Baggrund 

Transplantation af nekroorganer, er i dag en anerkendt behandlingsmetode ved 

organsvigt, og behovet for organer er stigende. Transplantation er betinget af, at der er 

organer til rådighed, og det er af stor betydning, at der konstant er en sundhedsfaglig 

bevågenhed omkring, hvordan vi som sundhedspersonale varetager plejen af en 

organdonor og dennes pårørende. Pårørende til organdonorer kan betragtes som 

ambassadører for donorsagen, og man må formode, at pårørendes eventuelle negative 

fortællinger om et donationsforløb vil brede sig som ringe i vandet med risiko for, at 

fremtidige pårørende i højere grad vil modsætte sig organdonation.  

I et dansk studie registrerede man over en 2 årlig periode fra 1/9 2000 – 31/8 2002 

antallet af mulige donorer på 17 intensivafdelinger i Region Nord. På baggrund af 

undersøgelsen konstaterede man, at kun 25% af de potentielle donorer blev 

organdonorer. Samme undersøgelse viste, at den væsentligste årsag til den lave donor 

rate skyldtes, at 48% af de pårørende svarer nej, når de bliver stillet overfor spørgsmålet 

om organdonation.  

Formålet  

Formålet med dette studie er at få en dybere indsigt i de pårørendes oplevelse af 

beslutningsprocessen om organdonation. 

Metode og gennemførelse 

Genstandsfeltet for dette studie er pårørendes oplevelse af beslutningsprocessen om 

donation af organer. De metodiske overvejelser, studiets design og praktiske 

gennemførelse er inspireret af Steiner Kvales tilgang til det kvalitative  
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forskningsinterview. Pårørendes oplevelse af beslutningsprocessen vil blive søgt belyst 

gennem et systematisk litteraturstudie. Dernæst vil der blive udviklet en interviewguide, 

som vil danne baggrund for semistrukturerede interviews med pårørende, der har stået i 

beslutningsprocessen om organdonation. Undersøgelsens resultater vil blive beskrevet i 

en rapport og evt. i en artikel.  

I undersøgelsen vil der indgå tre informanter over 18 år. Antallet af interviewpersoner er 

valgt på baggrund af behovet for at få en dybere indsigt i de pårørendes oplevelse. At 

vælge få informanter vil i højere grad gøre det muligt at opnå en stor detaljetæthed i 

datamaterialet, hvilket vil være med til at sikre en begrebsmæssig styrke og dermed en 

høj indholdsvaliditet.  

På denne baggrund, vil jeg gerne bede afdelingen være behjælpelig med at etablere 

kontakt til pårørende, der har deltaget i donationsforløb i jeres afdeling. I 

udvælgelseskriterierne ligger at beslutningsprocessen om organdonation skal være truffet 

for mellem et og fem år siden. Vedr. information til de pårørende se venligst vedhæftede 

information. Det vil ikke fremgå af undersøgelsen, at informanterne er tidligere 

pårørende fra X Sygehus.  

Undersøgelsen forventes afsluttet medio maj 2006.  

 

Perspektiv for undersøgelsen 

En dybere indsigt i de pårørendes oplevelse forventes at kunne anvendes til at indkredse 

indsatsområder i donationsprocessen, som fremover vil kunne gøres til genstand for 

udvikling. Yderligere er der en forventning om, at en udvikling vil kunne komme 

fremtidige pårørende til potentielle donorer til gavn, således at beslutningsprocessen 

forløber på den mest omsorgsfulde og hensigtsmæssige måde. På sigt er der et håb om, at 

denne form for undersøgelse kan være medvirkende til, at endnu flere siger ja til 

organdonation og dermed øger muligheden for, at flere patienter kan blive tilbudt 

transplantation.  
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Århus, marts 2006 

 
Information om undersøgelse af pårørendes oplevelse af beslutningsprocessen om 
organdonation. 
 
Kære       
Gennem overlæge NN fra X Sygehus har jeg fået mulighed for at kontakte dig. Jeg ved, 
at du har mistet et nært familiemedlem, og at du i den situation blev stillet overfor 
spørgsmålet om organdonation. I den forbindelse vil jeg spørge dig, om du vil deltage i et 
interview? 
 
Jeg arbejder med et projekt, hvor jeg ønsker at undersøge pårørendes oplevelse af 
beslutningsprocessen om organdonation. Jeg har 10 års erfaring som 
intensivsygeplejerske på Århus Kommunehospital og har de sidste 6 år været ansat på 
Skejby Sygehus, hvor jeg arbejder med udvikling indenfor donorområdet. Undersøgelsen 
er mit afsluttende Masterprojekt ved Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Aarhus 
Universitet.  
 
Undersøgelsen er sat i gang for at få kendskab til de erfaringer, som pårørende til 
organdonorer har gjort sig. Der er ikke tidligere lavet danske undersøgelser indenfor dette 
område. Jeg forventer, at denne undersøgelse vil komme fremtidige pårørende til gavn, 
således at beslutningsprocessen forløber på den mest respektfulde måde. 
 
Interviewet vil have karakter af en samtale på 1-2 timer og vil tage udgangspunkt i dine 
oplevelser og erfaringer som pårørende i et donationsforløb. Dine erfaringer vil, sammen 
med andre interviews, indgå i en rapport og evt. i en artikel. Jeg vil gerne have lov til at 
optage vores samtale på bånd, men uden at dit navn nævnes. Du vil således være 
anonym. Bånd og oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Interviewet kan foregå 
hjemme hos dig eller et andet sted efter dit ønske. 
 
Deltagelse i undersøgelsen er selvfølgelig frivillig, og du kan på ethvert tidspunkt trække 
dig ud af undersøgelsen. Jeg vil ringe dig op 2 dage efter, at du har modtaget dette brev. 
Jeg uddyber gerne denne skriftlige information, inden du tager stilling til deltagelse i 
undersøgelsen.   
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Lone Bøgh 
Strategi- og Udviklingsafdelingen 

Skejby Sygehus 
             E mail: bll@sks.aaa.dk 

                Tlf.: 2425 9455 
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Den videnskabsetiske Komité for Århus Amt  
Sygehusforvaltningen Lyseng Allé 1  
8270 Højbjerg  
 
 
Vedr. vurdering af anmelsespligten 
 
Jeg ønsker hermed, at anmode om vurdering af anmeldelsespligten i forbindelse af 
udarbejdelse af afsluttende kvalitativt master projekt.  
Projektets titel: Beslutningsprocessen om organdonation- en interviewbaseret 
undersøgelse af de pårørendes oplevelse. 
 
Bilag vedhæftet, hvor der kort redegøres for projektets formål, metode og etiske 
overvejelser. Ved behov sender jeg gerne den fulde projektbeskrivelse. 
 
Med venlig hilsen 
Lone Ladefoged Bøgh 
 
Udviklingssygeplejerske 
Strategi og Udviklingsafdelingen  
Skejby Sygehus  
Brensstrupgaardsvej 100 
8200 Århus N 
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Du har den 23. januar 2006 spurgt om dit projekt  "Beslutningsprocesen om 
organdonation - en interviewbaseret undersøgelse af de pårørende oplevelse" skal 
anmeldes til Den Videnskabsetiske Komite for Århus Amt. 
 
Efter en konkret vurdering anses projektet ikke for omfattet af komiteloven, idet 
projektet efter sekretariatets opfattelse ikke er biomedicinsk forskning, som dette 
defineres i komitelovgivningen. Projektet kan derfor iværksættes uden komiteens 
tilladelse. 
 
Med venlig hilsen 
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