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Sammanfattning: 

Bakgrund: Donation av vävnad och/eller organ behövs för att hålla igång 

transplantationsverksamheten. Transplantation har funnits länge och har växt avsevärt de senaste 

åren. Trots detta råder det brist på donatorer och kunskap inom området för allmänheten.  

Syfte: Syftet var att undersöka kunskap och attityder kring donation och transplantation bland 

sjuksköterskestudenter, samt undersöka om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor 

gällande kunskap och attityder. 

Metod: Webbenkät med 439 deltagare på sjuksköterskeprogrammet termin 1-6, där 84 svarade 

på enkäten. Totalt 22 män och 62 kvinnor.  

Resultat: De största angivna anledningarna till att inte donera var etiska skäl 17%, (n=14) samt 

avsaknad av kunskap 17%, (n=14). Resultaten kunde ej påvisa signifikanta skillnader mellan 

könen i frågor som attityder, benägenhet samt anledningar till att donera respektive inte donera. 

Attityderna kring transplantation och donation av vävnad från deltagarna var genomgående 

positiva 100%, (n=84) trots att endast ca hälften av deltagarna 48%, (n=40) var registrerade 

donatorer sedan tidigare. Nittiosex procent (n=81) av studiegruppen kunde tänka sig att ta emot 

en donation om det skulle höja deras livskvalitet eller rädda deras liv. Blodkomponenter 78%, 

(n=66) och organ/ annan vävnad 70%, (n=59) var de vanligaste att kunna tänka sig att donera, 

och altruism verkade vara den största anledningen.  

Slutsats: Sammanfattningsvis kan det sägas att mer information behövs för att allmänheten ska 

kunna ta välinformerade beslut om donation samt att vidare forskning behövs inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

Background: Donation of organic tissue and/or organs is crucial in the transplantation network. 

Transplantation has existed for a long time but it has grown substantially during the last few 

years. Despite of this there is a shortage of donors and knowledge of the subject.  

Aim:  The aim was to examine the nursing student’s knowledge and attitudes towards donation 

and transplantation and examine if there are any differences between men and women in 

knowledge and attitudes. 

Method: Eighty four out of 439 participants responded to an internet survey, 22 men and 62 

women from 1st – 6th semester in the nursing program.  

Results: The major reasons stated not to donate were ethical reasons 17%, (n=14) and lack of 

information 17%, (n=14). The results could not show any relevant differences between the 

genders when it came to attitudes, tendencies or reasons to donate or not donate. The attitudes 

towards transplantation and donation of tissue were entirely positive 100%, (n=84) despite the 

fact that only 48%,  (n=40) of the participators were registered donors. Ninety-six percent (n=81) 

of the studied group would consider receiving a transplant if it could save their lives or enhance 

their quality of life. Blood components 78%, (n=66) and organs/other tissue 70%, (n=59) were 

the most common choices to donate and the reason seemed to be altruism. 

Conclusion: To conclude, more knowledge is needed for the general public to make well-

grounded decisions concerning donations and also more research and studies are needed to be 

conducted in the field of transplantation. 
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INTRODUKTION 

Donation betyder gåva. När det gäller vävnadsdonation är gåvan oftast en ökad livskvalitet eller 

själva livet. Donation av organ och vävnader är en förutsättning för 

transplantationsverksamheten. Det finns olika typer av vävnader man kan donera, bland de 

vanligaste räknas blod och blodkomponenter, men det går också att donera benmärg via Tobias 

Registret, ägg och sperma via reproduktionscentrum och organ och andra vävnader via 

Donationsregistret. De organ som kan doneras är njure, hjärta, lungor, bukspottskörtel och 

tunntarm. Av vävnader som kan doneras ingår hornhinnor, hjärtklaffar, hud, hörselben och 

benvävnad. Listan på det som går att donera är lång, men väntelistan för att få en sådan donation 

är mycket längre. Även om blodgivning är relativt vanligt och närmare en halv miljon påsar 

insamlades år 2011, användes ca 485 000 påsar till patienter, så är självförsörjningsmarginalen 

knapp och ofta får landets olika blodcentraler hjälpas åt och dela det donerade blodet mellan 

länen då det ofta är blodbrist på storstadssjukhusen (Geblod 2011). 

 

Majoriteten av befolkningen har de rätta förutsättningarna för att bli organdonatorer. Antalet 

donatorer som finns idag är inte tillräckligt för att fylla behovet hos patienterna som väntar på en 

transplantation av organ eller vävnad. Antalet donatorer har minskat under de senaste 10 åren 

(MOD, 2013). Statistik visar att antalet avlidna donatorer i år 2013 var drygt 102 stycken jämfört 

med 111 stycken donatorer året innan under samma period (Livsviktig, 2013). I år 2013 har det 

gjorts 124 transplantationer från levande donatorer, det vill säga donationer av njure eller del av 

levern till anhöriga eller närstående. Dessa transplantationer av organ och vävnad har goda 

resultat och ger patienter ökad livskvalitet, flera år eller en andra chans till livet. En stor andel 

patienter i Sverige är så sjuka att ett nytt organ är enda lösningen till ett fortsatt och värdigt liv 

(Johnson & Tufvesson, 2002). På senare tid har levande organdonationer blivit alltmer vanligt då 

det är stor brist på antalet människor som väljer att donera sina organ efter att de avlidit. 

Njurtransplantationer är den absolut vanligaste organtransplantationen som utförs idag, och 

väntetiden från en avliden givare ligger på 24 månader (Livsviktigt, 2013). Väntetiden prioriteras 

så att den sjukaste patienten får det tillgängliga organet eller vävnaden först, och ungefär 15 – 20 

% av patienterna avlider innan de hunnit få en transplantation (Johnsson & Tufvesson, 2002). Att 

ta ställning till organdonation efter döden kan göras på tre olika sätt; att informera närstående, 

bära på ett donationskort från vårdcentral eller apotek, eller genom att anmäla sig till 
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donationsregistret. Som avliden organdonator krävs att personen i fråga förklarats död, vårdas i 

respirator och är medicinskt lämplig. Att ta ställning till organdonation är viktigt och enligt 

Socialstyrelsen (2012) kan flera liv räddas om det finns klara riktlinjer och om det arbetas 

systematiskt för att uppmärksamma behovet.  

 

Donation av könsceller behövs till par som inte kan få egna barn och detta sker via assisterad 

befruktning som kan vara antingen via insemination eller in vitro - fertilisering (IVF). Det finns 

flera lagar och föreskrifter kring donerandet av spermie- eller äggceller och paret som tar emot 

dessa celler måste genomgå flera bedömningar och undersökningar. Majoriteten av lagarna kring 

donation i reproduktionssyften är i förmån för det resulterande barnet. I Uppsala ligger 

väntetiden för könsceller på över ett år (MOD, 2013). en stor anledning till detta anses vara brist 

på information eller eventuellt resultaten av lagändringar (SMER 2012). Själva donationen av 

ägg eller sperma utförs på sjukhusets reproduktionscentrum där kvinnor och män screenas och 

intervjuas av läkare och barnmorska innan dessa blir godkända för att kunna donera. Donatorerna 

måste skriva på ett kontrakt som fastslår att eventuella barn som resulterat av förfarandet har rätt 

att be om information om deras biologiska föräldrar och eventuellt uppsöka dem efter att dessa 

blivit 18 år. Kvinnorna skolas därefter i hormonadministering då dessa måste ta en östrogenmix 

subkutant med en injektionspenna i ungefär en vecka innan äggen är tillräckligt mogna för att 

kunna extirperas. Själva extirperingen görs via spruta med hjälp av ultraljud och lokalbedövning. 

För män är det betydligt lättare och snabbare att donera könsceller då de endast behöver 

ejakulera i en kopp (Akademiska sjukhuset, 2012). 

 

Benmärgstransplantation är en livräddande behandling för flera typer av blodsjukdomar. 

Transplantation från en donator är enda valet för flertalet av dessa patienter. I Sverige är det 

Tobiasregistret som styr dessa transplantationer och här är det ett stort behov av flera donatorer 

och målgruppen av donatorer i ålder 18-40 år saknas nästan helt i registret i dagsläget 

(Tobiasregistret, 2013 & Boo, 2010). För att donera benmärg måste donatorer registreras hos 

Tobiasregistret där eventuella donatorer ombes lämna ett blodprov hos den lokala blodcentral där 

det görs en vävnadsscreening. Donatorerna får fylla i ett extensivt frågeformulär och skriva på ett 

kontrakt där det påpekas att dessa endast kommer kontaktas om behovet finns och att dessa alltid 

har rätt att tacka nej utan förklaring. Om det blir aktuellt för en donation kan extraktionen av 
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benmärg göras på två sätt. Det första är att få en spruta i höftbenet där benmärg sugs ut, och det 

andra sättet görs som en bloddonation där donatorn först får ta ett kroppseget hormon med hjälp 

av sprutor som gör att kroppen frisläpper benmärg i blodet. Blodet som dras ur donatorn 

centrifugeras i en maskin där benmärgen skiljs från övriga blodkomponenterna. Eftersom blodet 

inte behövs återlämnas det till donatorn. Donationens förfarande tar ungefär fyra timmar och 

bieffekterna som eventuellt uppstår är trötthet och värk i kroppen (Tobiasregistret, 2013). 

Transplantationsverksamheten påverkas av allmän kunskap och medvetenhet kring donation. 

Flertalet studenter som deltog i studien av Afshar, Sanavi & Rajabi, (2012) var positivt inställda i 

frågan kring donation. Attityden samt antal donationer har ett samband med utbildningsnivå och 

ålder. Denna studie är baserat på High School studenter vilket visar att redan i denna ålder 

påverkar kunskap de beslut de tar senare i livet. 

Enligt flera studier  påverkar ökad kunskap sjuksköterskestudenters attityder kring donation och 

transplantation till det positiva och att vidare forskning behövs inom detta område. Det 

framkommer även att ökad information kring donation och transplantation under utbildningen 

behövs då transplantation kommit att bli en alltmer använd livräddande åtgärd inom sjukvården 

(Whisenant & Woodring 2012; Milaniak et al, 2010; Almeida et al, 2013; Afshar, Sanavi 

& Rajabi 2012; Zampeiron, Corso & Frigo 2010; Goz, Goz & Erkan 2005). Allmänt ökad 

kunskap hos vårdpersonal kan ha en positiv effekt på transplantationsverksamheten då 

informationen gynnar både sjuksköterskan på det personliga planet samt att denna kan påverka 

allmänheten.  

 

Vikten av ökad kunskap påvisades i studien av Cebeci, Sucu & Karazeybek (2011) då många av 

studiedeltagarna kände att deras roll som sjuksköterskor inom hälsovården var att informera 

allmänheten, vara en förebild och att kunna tillgodose donatorer, transplantationsmottagare och 

anhörigas behov av stöd och information. Detta påpekades av studenterna även om dessa inte 

tänkte jobba aktivt inom detta område. Det påpekas hur viktigt det är att information kring 

donation och transplantationens förfarande ingår i studieprogrammet då ökad kunskap inom 

området visar positiva effekter inom båda den slutna och öppna hälsovården. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Afshar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22982902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Afshar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22982902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rajabi%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22982902
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Problemformulering 

Donation och transplantation är något som alla blivande sjuksköterskor med stor sannolikhet 

kommer att möta någon gång. Att donera eller ta emot en transplantation innebär etiska 

överväganden. Då sjuksköterskestudenter i studien av Cebeci, Sucu & Karazeybek (2011) såg sin 

roll att informera allmänheten om donation samt då sådana kunskaper visat sig ha positiva 

effekter inom hälsovården undrar vi hur mycket sjuksköterskestudenter egentligen vet om 

donation och vad de har för åsikter kring detta? 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka kunskap om donation och transplantation bland 

sjuksköterskestudenter som går sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet, deras attityder 

kring donation av organ och vävnad samt om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor 

gällande deras kunskaper och attityder. 

 

Frågeställningar 

1. Vilken kunskap har sjuksköterskestudenter kring donation och transplantation? 

2. Hur förhåller sig sjuksköterskestudenter till donation och transplantation? 

3. Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor i sjuksköterskeprogrammet i hur de förhåller 

sig till donation? 

4. Vad är det vanligaste sjuksköterskestudenter kan tänka sig att donera och varför är det så? 

5. Finns det någon skillnad i vad man kan tänka sig att donera mellan män och kvinnor på 

sjuksköterskeprogrammet? 

6. Av vilka anledningar väljer sjuksköterskestudenter att inte donera? 

7. Har män och kvinnor i sjuksköterskeprogrammet olika anledningar till att inte donera? 

8. Av vilka anledningar väljer sjuksköterskestudenter att ta emot eller att avstå från att ta emot en 

donation om det skulle rädda deras liv eller öka deras livskvalitet? 
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METOD 

Forskningsdesign 

För att besvara frågeställningarna utfördes en kvantitativ studie eftersom vissa av 

frågeställningarna avser att undersöka prevalens och gör jämförelser mellan olika kategorier. 

Studien är en tvärsnittsstudie eftersom undersökningen gjordes vid ett tillfälle och denna typ av 

studiedesign lämpar sig väl för undersökning av grupper som sker under ett tillfälle (Polit & 

Beck, 2004).  

Urval 

Då det är sjuksköterskestudenters kunskaper och förhållningsätt som studien avser att undersöka 

bestod urvalet av sjuksköterskestudenter termin 1 tom 6 på Uppsala universitet höstterminen 

2013. De tillfrågade var studenter som ingick i grupper i det sociala mediet facebook. Enkäten 

var tillgänglig för två olika grupper. Den ena var sjuksköterskestudenter i gruppen ”SSK 

Uppsala”.  Denna grupp innehöll vid tiden för utskicket 333 deltagare, varav 69 var män och 264 

kvinnor. Enkäten var också tillgänglig för den grupp som enbart har manliga deltagare, ”Uppsala 

SSK Murse”. Denna grupp innehöll vid tiden för utskicket 106 deltagare. Båda grupperna 

innehöll både studenter vid sjuksköterskeprogrammet och yrkesverksamma sjuksköterskor. 

Enkäten riktades enbart till studenterna. Männen kan ha varit med i båda grupperna. Urvalet 

bestod av 84/439 möjliga studenter (19%). Av dessa 84 var 22 män och 62 var kvinnor. Det 

externa bortfallet utgör 81 %. 

 

Datainsamlingsmetod/instrument 

En enkät med totalt 12 frågor konstruerades av författarna till detta arbete (bilaga 2). Inspiration 

för bakgrund till frågorna samt för uppbyggnaden av enkäten hämtades i ett exempel från en 

attitydundersökning kring transplantationsverksamheten. Denna information hämtades från 

studentlitteraturboken Transplantation (Johnsson & Tufveson, 2002). Frågorna bestod av två 

dikotoma frågor och två öppna frågor. De övriga frågorna konstruerades som flervalsfrågor där 

svaren var slutna. Enkäten testades först på en grupp av 10 sjuksköterskestudenter för att 

fastställa att enkäten var förståelig samt om den var givande för uppsatsens syfte. Enkäten 

ändrades utifrån de kommenterar som kom in. Två stycken kommenterade på frågan ” Om du 



6 

 

svarat nej på frågan innan vad motiverar dig till att inte donera?” . Dessa informerade att frågan 

var obligatorisk att svara på även om det hade markerats ja som svar på föregående fråga ” Kan 

du tänka dig att donera följande?”. Frågan gjordes om till att inte vara obligatorisk av denna 

anledning men också eftersom ingen skulle behöva känna sig tvingad att svara på den öppna 

frågan.   

 

Procedur 

Enkäten konstruerades i google docs och lades därefter upp som en länk i de två grupperna på 

facebook. Högst upp i den digitala enkäten lades ett informationsbrev in där studien 

presenterades och deltagarnas anonymitet framgick (bilaga1). Alla medlemmar i grupperna 

kunde se enkäten när de loggade in på facebook. När en vecka gått inaktiverades enkäten så att 

den inte längre gick att besvara. I google docs gjordes en inställning så att enkäten på vissa 

frågor inte gick att skicka in om inte dessa frågor besvarades. För att skicka in den ifyllda 

enkäten behövde deltagaren bara trycka på en knapp som hette skicka. I länken med enkäten 

gjordes inlägg dagligen med påminnelser, detta för att öka svarsfrekvensen. När en enkät var 

besvarad kom den upp i ett konto hos google docs där det inte framgick vem i gruppen som 

svarat. Enkäten lades först ut i gruppen ”SSK Murse”. När enkäten legat upp i ”SSK Murse” i tre 

dagar lades enkäten också upp i gruppen ”SSK Uppsala”. Enkäten låg ute i båda grupperna i 

totalt sju dagar.  

 

Dataanalys 

Med statistikprogrammet SPSS togs beskrivande statistik fram för de flesta av frågorna. För 

några av frågorna har den statistiska analysen Chi-två test använts för att se om det fanns en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Signifikant skillnad är det om p-värdet är mindre än 

0,05. Denna statistiska analys användes för frågorna: ”Har du donerat något av följande?”, 

”Skulle du kunna tänka dig att donera något av följande?” och ”Om du svarade nej på något av 

svarsalternativen, hur motiverar du ditt svar?”.  

  

För analys av svaren till de öppna frågorna användes metoden kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004). En induktiv ansats har använts och en tabell skapats enligt 
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författarnas exempel där de enskilda svaren gjorts om till meningsbärande enheter. Dessa 

meningsbärande enheter numrerades. Utifrån de meningsbärande enheterna kondenserades det ut 

kondenserade meningsenheter som är kortare än de meningsbärande enheterna där bara det som 

är relevant bevarats. Från de kondenserade meningsenheterna abstraherades det ut koder. 

Koderna måste förstås utifrån kontexten. Slutligen abstraherades kategorier från koderna. Inga 

meningsbärande enheter ingår i flera kategorier. Inga teman har tagits ut då kategorierna ansågs 

ge ett tillräckligt resultat och då kategorier enligt Graneheim & Lundman (2004) är kärnan av 

innehållsanalysen.  

 

Etiska överväganden 

Studiedeltagarna besvarade enkäten med informerat samtycke enligt CODEX (2013). Ett 

informationsbrev skickades med enkäten där deltagarna fick information om studien och att 

deras anonymitet var säkrad. Deltagarna var över 18 år då de studerar på universitet. Temat som 

studien berör kan anses vara av känslig natur men då enkäten besvarats via mejl gavs deltagarna 

större utrymme för att känna sig bekväma i att besvara den, då deltagaren själv väljer sin 

omgivning. För att säkra anonymiteten lades enkäten som en länk på internetsajten facebook. I 

vissa frågor som kan anses vara av känslig natur inkluderades alternativet ”kan inte ta ställning”. 

Detta möjliggjorde för deltagaren att svara neutralt på frågan och besvara hela enkäten. Syftet 

med studien var att hitta underlag för att kunna öka antalet donatorer, vilket kan uppfattas som 

positivt av deltagarna. En annan aspekt i frågan som är intressant är att veta hur sjuksköterskor 

själva ställer sig till donation då de troligtvis kommer att få rådgiva patienter och närstående i 

dessa frågor. Man kan tänka sig att deras egna åsikter kan påverka rådgivning som de ger. 

 

 

RESULTAT 

Totala antalet svar uppgick till 84 stycken varav tjugosex procent (n=22) var män och sjuttiofyra 

procent (n=62) var kvinnor. Alla 84 deltagare som svarade på enkäten inkluderades i analysen. 

Av deltagarna gick tjugosex procent (n=22) i termin 5 och tjugosex procent (n=22) i termin 6. I 

termin 3 gick tjugofyra procent (n=20). Se Tabell 1. 
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Tabell 1. Antal deltagare per termin. 

Antal deltagare per termin (n) % 

1 5 6 

2 11 13 

3 20 24 

4 4 5 

5 22 26 

6 22 26 

Totalt 84 100 % 

 

På frågan om deltagarna har möjlighet att idag donera organ och vävnad svarade åttiotvå procent 

(n=69) att de idag har möjlighet att göra detta. På frågan om de har ett donationskort angav 

fyrtioåtta procent (n=40) av deltagarna att de har ett sådant.  

 

Vilken kunskap har sjuksköterskestudenter kring donation och transplantation? 

Alla deltagare känner till att det går att donera organ. Nittionio procent (n=83) känner till att det 

går att donera blod. Nittiotvå procent (n=77) känner till att det går att donera stamceller och 

nittio procent (n=76) känner till att det går att donera könsceller. Se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Kunskap om donation. 

Kategorier (n) % 

Blod 83 99 

Stamceller 77 92 

Organ 84 100 

Könceller 76 90 
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Hur förhåller sig sjuksköterskestudenter till donation och transplantation?  

Alla studiedeltagarna (n=84) var positivt inställda till donation och 

transplantationsverksamheten. Nittiosex procent (n=81) av de tillfrågade deltagarna kan tänka sig 

att ta emot en donation om det skulle rädda deras liv.  

 

Sextiofyra procent (n=54) av deltagarna har donerat en eller flera av kategorierna blod, 

stamceller, organ/annan vävnad eller könsceller. Blod har femtioåtta procent (n=49) av totala 

antalet deltagare donerat. Tre procent (n=2) har donerat stamceller och organ eller annan vävnad. 

Könsceller har en procent (n=1) donerat.  

 

Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor i sjuksköterskeprogrammet i hur de 

förhåller sig till donation och transplantation? 

Blod har sjuttiotre procent (n=16) av männen donerat och femtiotre procent (n=33) av kvinnorna 

donerat. Stamceller har två män donerat men inte någon av kvinnorna. Könsceller har ingen av 

männen donerat men en kvinna. Organ och annan vävnad har en man donerat och en kvinna 

donerat. Se figur 1. Det finns ingen signifikant skillnad i vad som har donerats mellan män och 

kvinnor för blod (χ2 = 2.541, df= 1, p=.111) organ/annan vävnad (χ2 = .601, df= 1, p=.438) 

eller könsceller (χ2 = .359, df= 1, p=.549). För stamceller finns det signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor (χ2 = 5.774, df= 1, p=.016) .  
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Figur 1. Antal gjorda donationer av män (n=22) och kvinnor (n=62) fördelat per kategori blod/ stamceller/könsceller och 

organ eller annan vävnad. Totala antalet deltagare (n=84). Samma deltagare kan ha svarat på flera av kategorierna. 

 

Vad är det vanligaste sjuksköterskestudenter kan tänka sig att donera, och varför är det 

så? 

Blod angav sjuttioåtta procent (n=66) av deltagarna att de kunde tänka sig att donera. 

Organ/annan vävnad angav sjuttio procent (n=59) att de kunde tänka sig att donera och 

stamceller kunde sextiosex procent (n=55) deltagare tänka sig att donera. Tjugonio procent 

(n=24) av deltagarna kunde tänka sig att donera könsceller. Se Figur 2. 
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Finns det någon skillnad i vad man kan tänka sig att donera mellan män och kvinnor på 

sjuksköterskeprogrammet? 

Blod kunde nittioen procent (n=20) av männen tänka sig att donera och nittiofyra procent (n=58) 

av kvinnorna. Stamceller kunde åttiosju procent (n=54) av kvinnorna tänka sig att donera och 

sjuttiotre procent (n=16) av männen. Åttioen procent (n=50) av kvinnorna kunde tänka sig att 

donera stamceller och sjuttiotre procent (n=16) av männen kunde tänka sig att donera stamceller. 

Könsceller kunde trettiofyra procent (n=21) av kvinnorna tänka sig att donera och trettiosex 

procent (n=8) av männen. Se Figur 3. Det finns ingen signifikant skillnad i angett donationsval 

mellan män och kvinnor för blod (χ2 = .171, df= 1, p=.680) stamceller (χ2 = .605, df= 1, 

p=.437) könsceller (χ2 = .045, df= 1, p=.833) eller organ/annan vävnad (χ2 = 2.414, df= 1, 

p=.120). 
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Figur 2. Procent av andel deltagare som kan tänka sig att donera, fördelat per kategori, blod/stamceller/könsceller 

och organ eller annan vävnad, (n=84). Samma deltagare kan ha svarat på flera av kategorierna. 
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Figur 3. Manliga och kvinnliga sjuksköterskestudenters donationsval fördelat på män (n=22) och kvinnor (n=62). Antal 

svar per kategori. Samma deltagare kan ha svarat på flera av kategorierna. 

 

Vilken är den vanligaste orsaken till att inte donera bland sjuksköterskestudenter? 

Saknar information angav sjutton procent (n=14) av deltagarna som orsak till att inte donera. 

Sjutton procent (n=14) av deltagarna angav också att det berodde på etiska skäl. Att inte kunna ta 

ställning som orsak till att inte donera angav nio av deltagarna. Rädsla för obehag/smärta angav 

fem personer som orsak till att inte donera. Se Figur 4. 
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Figur 4. Angivna anledningar till att inte donera. Antal svar per kategori. Antal deltagare (n=84). Samma deltagare kan 

ha svarat på flera av kategorierna. 

 

 Har män och kvinnor i sjuksköterskeprogrammet olika anledningar till att inte donera? 

Arton procent (n=11) av kvinnorna uppgav att de inte vill donera eftersom de saknar 

information. Denna kategori angav tre av männen som orsak till att inte donera. Sex av männen 

angav etiska skäl som orsak till att inte donera. Denna anledning uppgav åtta av kvinnorna. Att 

inte kunna ta ställning angav nio av kvinnorna som anledning till att inte donera. Ingen av 

männen angav detta alternativ som orsak till att inte donera. Se Figur 5. Det finns ingen 

signifikant skillnad i rapporterad anledning till att inte donera mellan män och kvinnor för 

kategorierna: kan inte ta ställning (χ2 = 3.577, df= 1, p=.059), etiska skäl (χ2 = 2.414, df= 1, 

p=.120), saknar information (χ2 = .197, df= 1, p=.657), obehag/smärta (χ2 = .105, df= 1, 

p=.745), sjukdom (χ2 = 1.232, df= 1, p=.267), och annat (χ2 = 3.144, df= 1, p=.076).   
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Figur 5.  Angivna anledningar till att inte donera för manliga (n=22) och kvinnliga (n=62) sjuksköterskestudenter. Antal 

svar per kategori. Endast de deltagare som svarat nej på frågan om de kan tänka sig att donera, har blivit ombedda ange 

anledning till att inte donera. Samma deltagare kan ha svarat på flera av kategorierna. 

 

Öppen fråga 1: Av vilka anledningar väljer sjuksköterskestudenter att inte donera? 

I den första öppna frågan fick deltagarna ange anledning till vad som motiverar dem att donera 

vävnad eller organ. De fem kategorier som arbetades fram med hjälp av innehållsanalys var: 

hjälpa andra, behövs inte längre själv, lätt att donera, sjuksköterskans ansvar, kan ej donera och 

närstående. 

 

Hjälpa andra 

Ett stort antal av deltagarna har angett att skäl till att donera är för att man har ett moraliskt 

ansvar att hjälpa människor om man kan. Flera angav också att det känns moraliskt rätt att 

donera eftersom man själv skulle vilja ha möjligheten att motta en donation om det skulle 

behövas i framtiden. 

 

Jag känner att det är ett moraliskt ansvar att donera det jag kan. Jag gör det 

gärna, med förhoppningen att andra gör det också ifall att jag själv en dag skulle 

behöva ett transplanterat organ eller en blodtransfusion. # 5 
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Behövs inte längre själv 

Efter döden ansåg många att de inte längre har användning av sina organ och att dessa därför 

borde kunna användas för att hjälpa behövande. Detsamma gällde donation av blod som är en 

förbrukningsvara och nyproduceras hela tiden.  

 

Det är så mycket människor som skulle kunna förbättra sin livskvalitét och i 

händelse av att jag skulle dö så behöver jag dem inte längre. # 11 

 

Lätt att donera 

Några stycken angav att de kan tänka sig donera eftersom det är så lätt att göra, det är relativt 

smärtfritt och det gör väldigt mycket nytta.   

 

Blod och stamceller kan man donera utan större påverkan och flera gånger. Blod 

behövs dagligen inom vården och går inte att tillverka. Det går fort att ge. 

Stamceller kan också rädda liv därför är jag med i Tobiasregistret. #22 

 

Sjuksköterskans ansvar 

För några stycken var donation ett ansvar som går hand i hand med yrket.   

 

Jag vill donera för att hjälpa andra, och det känns extra viktigt nu när jag ska bli 

sjuksköterska och hjälpa till att rädda liv. #18  

 

Kan ej donera. 

Några enstaka angav att de är positivt inställda till att donera men att de har fysiska anledningar 

till att inte kunna donera vilket de tycker är tråkigt. 

 

Tyvärr får jag inte donera blod pga ulcerös kolit, det är jag grymt besviken över. 

#18 

 

Närstående 

Någon enstaka var mer benägna att överväga donation om det gällde närstående än om det gällde 

att donera till främmande människor. 
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…skulle överväga mitt behov av en bit eller ett visst organ är mindre värt än livet 

för en närstående. #6 

 

Öppen fråga 2: Av vilka anledningar väljer sjuksköterskestudenter att ta emot eller att 

avstå från att ta emot en donation om det skulle rädda deras liv eller öka deras livskvalitet? 

I den andra öppna frågan fick deltagarna svara på varför de väljer att ta emot eller att avstå från 

att ta emot en donation om de angett det i tidigare fråga. Utifrån svaren på denna öppna fråga 

arbetades fem stycken kategorier fram: etiska tankar, för sin hälsa, varför inte, gillar konceptet 

och naturlig död. 

 

Etiska tankar 

Det är många som inte har några etiska problem med att motta en donation som kan rädda livet 

på dem. De uttrycker en ge och ta tanke, eftersom de själva donerar känns det rättvist att få 

möjlighet att motta en donation. Många hade dock svårt att ta ställning medan de fortfarande var 

friska. 

 

Jag föreställer mig att det i en behövlig situation kommer baseras helt på mina 

känslor då, men jag är positivt inställd till att ge och ta, så att säga. #54 

 

Jag känner inte att jag har några etiska bekymmer med att ta emot 

transplanterade organ eller vävnad. #6 

 

För sin hälsa 

Många angav att de skulle överväga en transplantation om det skulle öka deras livskvalitet eller 

rädda livet på dem.  

 

Om situationen var sådan att jag var sjuk och en donation skulle kunna rädda 

mitt liv skulle jag givetvis överväga detta. # 33 
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Varför inte 

För en del var det en självklarhet att göra vad som helst för att förlänga sitt liv och såg ingen 

anledning till att inte ta emot en andra chans för att kunna fortsätta leva. 

 

Om det är min chans till räddning tackar jag gärna ja, någon har gett mig en 

chans att få leva och det är inget jag vill kasta bort. #9 

 

Gillar konceptet 

Någon enstaka har uttryckt att de gillar konceptet kring donation sedan barnaåren.  

 

För att jag har alltid gillat den skönlitterära klanen i Terry Pratchet´s serie där 

de har byggt upp en fantastisk tradition kring donation…#7 

 

Naturlig död 

Någon enstaka uttryckte att när det är dags att dö är det meningslöst att försöka förlänga livet. 

 

Om det är tänkt att det är dags att lämna livet, så är det dags. Jag känner att det 

inte är någon idé att klamra sig fast vid något som inte tillhör en längre, som med 

livet. #48  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Kunskapsnivåerna i denna studie var mycket olika. Studiedeltagarna visade sig ha bra kunskap 

kring blodgivande samt organdonation, men stor avsaknad av kunskap kring donation av 

stamceller via benmärg samt donation av könsceller. Gällande blodgivning kommenterade några 

studiedeltagare att det var snabbt och lätt att utföra, att det var en bonus att det hade en altruistisk 

effekt och att man får present och fika som motivation för att donera. Gällande stamcellsdonation 

var det få deltagare som kunde tänka sig att donera trots påvisad kunskap av att behov finns. 
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Däremot visade svaren avsaknad av kunskap på hur donationen går till samt förmodan att den 

ger smärta och biverkningar. En majoritet av deltagarna svarade att avsaknande av kunskap var 

en av de största anledningarna till att inte donera benmärg samt rädsla för att det ska vara 

smärtsamt eller obehagligt.  

 

Vikten av kunskap kring donation är något som flera andra studiers resultat påvisar. Ökad 

kunskap behövs för eventuella donatorer men även för anställda inom vården då de har ett ansvar 

för att sprida kunskap och ge trygghet men också för att vårdpersonalen själva behöver öka sin 

egen kunskap (Aurelio et al, 2011). Även Green et al (2013) betonar att vårdpersonal och 

medicinsk kunnig personal spelar en stor roll för att öka kunskapen bland allmänheten kring 

behovet av organ och vävnad och då inte endast till sjuka patienter, men också till forskning och 

i utbildningssyfte.   

 

Studier stödjer att mer information via allmän grundutbildning, sjuksköterskeprogram eller hälso 

– och sjukvården har en positiv effekt på donationsantalet och mer informerade beslutstagande 

vilket i sig också ökar den altruistiska benägenheten bland studenter (Milaniak et al, 2010; 

Almeida et al, 2013; Afshar, Sanavi & Rajabi 2012; Zampeiron, Corso & Frigo 2010; Goz, Goz 

& Erkan 2005). Vårdpersonalens inskolning och inspiration från avdelningscheferna och ledare 

är viktigt för att kunskapen ska kunna ökas och därmed spridas (Aurelio et al, 2011; Bridie & 

Owen 1995).  

 

Organdonation är ett tema de flesta deltagarna i denna studie hade kunskap om och var positivt 

inställda till. Enligt Li, Rosenblum, Nevis & Garg (2013) är kunskap om organdonationens 

förfarande från utbildning från skolan sedan ung ålder en kritisk faktor i valet att bli donator 

senare i vuxenlivet. Ökad kunskap ökar bekvämligheten kring temat vilket leder till mer positiva 

attityder kring temat något som också Green et, al (2013) betonar. 

 

Det känsligaste ämnet i denna studie visade sig vara donation av könsceller. Att nå ut med 

kunskap till allmänheten är något som är viktigt för transplantationsverksamheten och därmed 

blir den miljö där sjukvård och människor möts betydande för att nå ut med kunskap. Fawsett & 

DeSanto-Madeya (2013) refererar miljö till människors närmaste kontakt till sjukvården, men 

även till samhället i stort vilket innebär att sjuksköterskan har en skyldighet att ta reda på 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Afshar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22982902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Afshar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22982902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rajabi%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22982902
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information och undervisa patienter, anhöriga, kollegor samt studenter för att förebygga ohälsa. 

På så sett sprids informationen vidare och ökar kunskapen i samhället (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1998:1660 §2) ska hälso- och sjukvården arbeta för att 

förebygga ohälsa, sjukdom eller skada genom att ge lämplig information när detta behövs. Detta 

betonas av flera studier då gemensamma slutsatser dragits att ökad kunskap hos vårdpersonal 

gynnar transplantationsverksamheten inom sjukvårdens olika ramar och instanser (Whisenant & 

Woodring, 2012; Cebeci, Sucu & Karazeybek, 2011). 

 

Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor gällande inställningen till donation generellt då 

den totala studiepopulationen svarade att de var positivt inställda till detta. Hos båda könen 

svarade majoriteten att dessa kunde tänka sig att donera blod. Ingen större skillnad kunde påvisas 

i antalet deltagare som sedan tidigare donerat eller haft donationskort. Det finns en större 

benägenhet hos den kvinnliga befolkningen att donera jämfört med den manliga befolkningen 

(Almeida et al, 2013), men i denna studie av sjuksköterskestudenter skiljde det sig inte mellan 

män och kvinnor i benägenhet att donera. När det gäller benmärgsdonationer visar studien av 

Milaniak et al (2010) att den manliga gruppen studenter har större benägenhet att donera jämfört 

med den kvinnliga gruppen, men resultatet av detta arbete visar att det är ganska lika mellan 

könen, vilket eventuellt kan förklaras av att hela studiepopulationen är sjuksköterskestudenter. I 

denna studie är organ och annan vävnad efter blod det vanligaste valet att kunna tänka donera för 

både män och kvinnor och även här svarade majoriteten av studiedeltagarna att de var positivt 

inställda till idén om att ”ge och ta”. 

Några respondenter svarade att dessa inte fick donera blod pga. sjukdom, och beklagade detta 

eftersom det är ett lätt sätt att hjälpa andra. Några andra deltagare menade att det hjälper 

motivationen att blodcentraler lockar med kompensation av olika slag. Detta stödjs av studien av 

Kasraian & Maghsudlu (2012) då liknande resultat påvisats hos förstagångsdonatorer och yngre 

donatorer. Efter flera donationstillfällen tog däremot altruismen över alltmer och en ökad 

självkänsla kunde påvisas hos deltagarna.  

 

Många av de deltagare som svarade att de skulle kunna tänka sig att donera organ eller vävnad 

syftade till donation efter död. Några deltagare svarade att de eventuellt skulle kunna tänka sig 

att donera organ eller vävnad till en anhörig om det skulle behövas, och flera svarade att det var 
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svårt att ställa sig i den situationen nu och har svårt att veta vilka beslut dessa kommer att ta eller 

hur de kommer att känna om det skulle bli behövligt senare i livet. 

 

Frågan om donation av könsceller verkade vara det mest känsliga ämnet och nästan ingen av de 

tillfrågade deltagarna kunde tänka sig att donera något så personligt. Enligt Bay et al (2013) går 

kompensation och anonymitet hand i hand med antalet donatorer, och numera säger lagen att 

resulterande barn har rätt att veta vem dennas biologiska föräldrar är. Vad gäller kompensation 

ligger denna på 500 kr i Uppsala län. För kvinnor är kompensationen på 4000 kr, men då går 

närmare två veckor åt till en enda donation. Denna kompensation är fortfarande bland Sveriges 

lägsta summor och kan vara en anledning till att väntetiden för att få ägg är på minst ett år (MOD 

2013). Mer finansiella och humanitära resurser behövs för att attrahera fler till den här 

donationsverksamheten (Le Lannou, 2013).  

 

Metoddiskussion 

En studies validitet stärks om det går att förutse de faktorer som kan påverka resultatet (Polit & 

Beck, 2012). Inför denna studie har validiteten försökt att stärkas genom att enkäterna testades på 

10 personer innan studien genomfördes. Detta för att kunna minimera missförstånd, så att 

frågorna tolkades på det sätt som var avsikten. Reliabiliteten är ett mått på om en studie är 

reproducerbar och en svaghet i denna studie när det gäller reliabiliteten är att männen kan ha 

varit med i båda grupperna på facebook och därför kan ha svarat på enkäten två gånger. Hur 

många som var män och som var kvinnor i gruppen SSK Uppsala fanns inte heller några 

uppgifter om vilket gör det svårt att bedöma hur gruppen som enkäten nått ut till ser ut.   

 

Att lägga in frågorna till enkäten i google docs och att lägga ut den på facebook för att nå 

sjuksköterskestudentgrupperna var praktiskt ett smidigt sätt att nå ut med enkäten och ansågs 

vara ett lämpligt verktyg då ett antagande gjordes att en stor del av sjuksköterskestudenterna var 

aktiva på detta sociala medium. En fördel med detta tillvägagångssätt var också att ämnet 

donation kan vara ett känsligt ämne och det var viktigt att deltagarna kände sig trygga med 

anonymiteten, En enkät på facebook möjliggjorde att deltagarna skulle ha möjlighet att svara 

avskilt t.ex. i hemmamiljö. 
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Det externa bortfallet blev dock stort, dvs. svarsfrekvensen var låg, då endast nitton procent av 

de som enkäten nått ut till svarade. Frågan är om det bara var en viss grupp som svarade på 

enkäten, t.ex. de som ofta är ute på facebook. Kanske är en stor del av studenterna inte är så 

aktiva i detta sociala medium även om de har konton där. Av antalet deltagare var en mycket 

mindre del män som svarade trots att enkäten lades ut i en grupp som bara bestod av manliga 

sjuksköterskor. Kanske var dessa individer inte lika aktiva på facebook som studenterna i SSK 

Uppsala.  

 

Avsikten med denna studie var att studera sjuksköterskestudenter från alla terminer och med en 

jämn könsfördelning. Eftersom antal deltagare per termin som svarade varierade stort och det 

framförallt var deltagare från de sista terminerna som svarade så kan detta ha påverkat resultatet 

då studenterna i de sista terminerna kan ha fått mer kunskap via utbildningen. 

 

Att enkäten lades ut i gruppen SSK Uppsala på facebook tre dagar efter att den lades ut i SSK 

Murse beror på att tanken från början var att först ta in svar från manliga sjuksköterskestudenter 

och sedan lägga ut enkäten i SSK Uppsala och rikta den enbart till kvinnliga 

sjuksköterskestudenter. Detta för att få en jämn fördelning mellan könen. Då det inkom mycket 

få svar från SSK Murse lades istället enkäten efter tre dagar ut i SSK Uppsala och riktades till 

både män och kvinnor. 

 

En fråga deltagarna svarade på var varför man inte vill donera. Denna fråga hade fasta 

svarsalternativ. Här hade det varit bra att veta om detta berodde på religiösa skäl. Att ha med 

religiösa skäl som en kategori var avsikten vid planerandet av enkäten men vid konstruktion av 

enkäten missades denna kategori att läggas in. 

 

En av de öppna frågorna i enkäten var ”Varför kan du tänka dig att motta eller avstå från att 

motta en donation?”.  En del av dessa svar var mycket korta, ibland bara med ett par ord. Utifrån 

svaren kan det tolkas som att frågan kändes för självklar för dessa deltagare och att man därför 

inte valde att utveckla svaret. Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan för små meningsenheter 

i en innehållsanalys resultera i fragmentation och meningen kan då gå förlorad när den 

kondenseras och abstraheras. Av de korta meningarna i denna studie gick det ändå att arbeta 

fram kategorier, det skulle dock varit mer berikande med något fylligare svar. 
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Resultatet i denna studie kan vara svårt att generalisera på grund av att det är en liten studie och 

då det är en låg svarsfrekvens. Dock visar resultaten på några av frågeställningarna tydliga 

resultat. Alla är positiva till donation och transplantationsverksamhet och avsaknad av kunskap 

är en av de största anledningarna till att inte donera. 

SLUTSATS 

 

Den grupp som ingick i denna studie verkar vara mycket positivt inställd till att hjälpa sina 

medmänniskor via donationer av vävnad och/eller organ, men kunskapsbrist råder kring ämnet 

hos sjuksköterskestudenter. För att höja antalet donatorer i samhället behövs mer kunskap från 

olika håll och vidare forskning inom ämnet. Det behövs även mer forskning om hur spridningen 

av kunskap inom sjukvårdsmiljön ser ut samt hur den utexaminerade vårdpersonalens kunskaper 

kring ämnet ser ut då sjuksköterskan har en viktig uppgift att förmedla kunskap om donation i 

samhället. 
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BILAGA 1 

 

Informationsbrev angående medverkan i uppsatsprojekt 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i ett uppsatsprojekt där vi skall undersöka 

sjuksköterskestudenters kunskaper och attityder kring donation och transplantation. 

Listan på det som kan doneras är lång, men vi har bestämt oss för att fokusera på dessa 

kategorier: blod, benmärg, organ och annan vävnad, könsceller (ägg/sperma). 

 

Denna grupp är viktig och intressant att undersöka eftersom det är ett ämne som inte bara rör 

donatorer, mottagare eller anhöriga, utan också personalen kring hela verksamheten. 

 

Deltagandet är frivilligt och du som svarar på enkäten är anonym. Alla svar från enkäten är 

konfidentiella och kommer endast att användas till denna studie. Du har alltid rätt att avbryta ditt 

deltagande när som helst – och om du skulle välja detta är det bara att stänga webbfönstret. 

 

Denna studie genomförs av två studenter i termin 6 på  Sjuksköterskaprogrammet i Uppsala 

Universitet. Har ni några frågor eller funderingar kring studien kontakta gärna oss eller vår 

handledare. 

 

 

Vänligen 

Alexis Sofia Gonzales och Andrea Korsic 

 

Alexis Sofia Gonzales                                             Andrea Korsic 

ale_gon_88@hotmail.com                                      anko6266@student.uu.se 

Telefon: 076-083 21 75                                            070-145 92 60 

 

Ritva Rissanen 

ritva.rissanen@pubcare.uu.se 

Telefon: 018-471 63 20 

Handledare 

mailto:ale_gon_88@hotmail.com
mailto:anko6266@student.uu.se
mailto:ritva.rissanen@pubcare.uu.se
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BILAGA 2 

 

Frågeformulär 

 

1. Kön 

- Man 

- Kvinna 

 

2. Vilken termin går du i? 

1 2 3 4 5 6 

 

3. Hur ställer du dig till donation och transplantationsverksamheten? 

- Positivt 

- Negativt 

- Kan inte ta ställning 

 

4. Vilka av följande alternativ har du vetskap om att man kan donera? 

(du kan välja flera svarsalternativ) 

- Blod 

- Stamceller (benmärg) 

- Organ och annan vävnad   

- Könsceller (spermier/ägg) 

 

5. Har du idag möjlighet att donera organ och vävnad? 

Ja/nej 

 

6. Är du bärare av ett donationskort? 

Ja/nej 

 

7. Skulle du kunna tänka dig att donera något av följande?   

- Blod                                      ja/nej 
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- Stamceller (benmärg)           ja/nej 

- Organ och annan vävnad      ja/nej 

- Könsceller (sperma/ägg)      ja/nej 

 

 

8. Om du svarade ja på något av svarsalternativen, vad motiverar dig att donera vävnad 

eller organ? 

- 

 

 

9. Om du svarade nej på något av svarsalternativen, hur motiverar du ditt svar? 

(du kan välja flera svarsalternativ) 

- Kan inte ta ställning   

- Av etiska skäl   

- Har inte tillräckligt med information om donationens förfarande 

- Rädsla för att det ska göra ont/vara obehagligt 

- Sjukdom 

- Annat: 

 

10. Har du donerat något av följande?  

(du kan välja flera svarsalternativ) 

- blod 

- stamceller (benmärg) 

- organ och annan vävnad 

- könsceller (ägg/spermier) 

 

11. Skulle du kunna tänka dig att ta emot en donation om det skulle rädda ditt liv eller öka din 

livskvalitet? 

- Ja 

- Nej 

- Kan inte ta ställning 

 



30 

 

12. Varför väljer du att ta emot en donation eller vill avstå från att ta emot en donation enligt 

föregående fråga? 

- 

 

 


