
 

Abstrakt 
 
Just nu väntar 600 svenskar på ett nytt organ. Då det är brist på organ så har 
försök gjorts till att öka transplantation från levande donatorer. Syftet med denna 
litteraturöversikt var att belysa levande donatorers beskrivna upplevelser vid 
organdonation. Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar, funna i 
referensdatabaserna Cinahl och Pubmed med hjälp av vedertagna söktermer. 
Texterna analyserades med manifest innehållsanalys och resulterade i tre 
kategorier och nio subkategorier I resultatet framkom att det var frivilligt att 
donera ett organ och många donerade av altruistiska, osjälviska skäl. Oro och 
rädsla upplevdes i samband med operationen, speciellt rädsla för smärta. Att 
donera ett organ innebar att gå från frisk till sjuk, utan att ha en sjukdom.  
Donatorerna hade önskat sig bättre information och stöd från sjukvården. 
Diskussionen visade på att donation inte alltid var ett frivilligt val, vilket kan 
jämföras med anhörigvårdare som inte heller alltid hade något val. Ett sätt att 
minska rädslor och öka donatorns trygghet är att samma operations- och 
anestesisjuksköterska följer patienten genom hela operationsprocessen. 
Sjukvården behöver bli bättre på att stötta och bekräfta donatorer i sitt beslut, 
optimera smärtbehandling samt erbjuda återbesök hos sjuksköterska och kurator. 
 
 
 
Nyckelord: Beslutsfattande, levande donatorer, omvårdnad, smärta.   
 
 
 
 
Handledare: Monica Eriksson, doktorand. 
Examinerande lärare: Anita Berglund, universitetslektor. 
 
 
 
 
 
Levande organdonation – en litteraturöversikt om levande donatorers 
upplevelser av att donera ett organ. 
 
MAUDE MARTIN 
ÅSA PERSSON 
 
 
 
 
 
Mittuniversitetet, Östersund 
Institutionen för hälsovetenskap 
Omvårdnad C, 51-60 p 
Höstterminen 2007 
 
 



 

INTRODUKTION ................................................................................ 1 
Bakgrund............................................................................................1 

Definitioner ......................................................................................... 1 

Organtransplantation......................................................................... 1 

Lagar som styr organtransplantation............................................... 2 

Syfte ...................................................................................................3 

Frågeställningar .................................................................................3 

METOD................................................................................................. 3 
Litteratursökning................................................................................3 

Urval ..................................................................................................3 

Granskning och värdering av vetenskaplig kvalitet ..........................4 

Analys ................................................................................................4 

Etiska överväganden..........................................................................5 

RESULTAT .......................................................................................... 6 
Beslutsfattandet..................................................................................6 

Eget ställningstagande........................................................................ 6 

Att involvera andra ............................................................................ 7 

Upplevelser ........................................................................................8 

Oro och rädsla..................................................................................... 8 

Fysiska symtom................................................................................... 9 

Inverkan på relationer ....................................................................... 9 

Välbefinnande................................................................................... 10 

Information och stöd från sjukvården..............................................11 

Informationsbehov ........................................................................... 11 

Brist på stöd och förståelse .............................................................. 11 

Uppföljning ....................................................................................... 12 

DISKUSSION..................................................................................... 13 
Resultatdiskussion ...........................................................................13 

Metoddiskussion ..............................................................................15 

Slutsats............................................................................................... 16 

REFERENSER.................................................................................... 18 

Bilagor 



 

 1 

INTRODUKTION 

Vi har läst i Vårdfacket om en pappa som donerade en bit av sin lever till sin son. 

Sonen fick mycket uppmärksamhet medan pappan lämnades mer åt sitt öde. 

Pappan upplevde det som chockartat att gå från att vara fullt frisk, till att vakna 

upp efter ingreppet med en enorm smärta och svårigheter att röra sig. Han hade 

önskat sig mer information om de olika undersökningarna i samband med 

donationen. Till exempel när han fick kontrast vid en undersökning så tappade 

han synen, vilket gjorde honom livrädd. Detta var tydligen normalt enligt 

personalen, men han hade inte blivit informerad om detta innan. Förutom att han 

ansåg att informationen kunde vara bättre, så saknade pappan bättre stöd och det 

han saknade mest var kontakt med andra föräldrar och barn som varit med om 

samma sak. Under en praktikperiod så kom en av oss i kontakt med en patient 

som blev aktuell för en hjärttransplantation. Det väckte en nyfikenhet om 

donationer, och i vår litteraturstudie har vi fokuserat på levande donatorer. 

Bakgrund 

Definitioner 

Transplantation betyder överflyttning. Organtransplantation betyder överflyttning 

av ett organ från en individ till en annan, s.k. allogen transplantation. Om patien-

tens egen vävnad används så kallas det autolog transplantation. Den som ger bort 

sitt organ kallas donator och den som tar emot ett organ kallas recipient (Järhult & 

Offenbartl, 2006, s. 573). En kompatibel donator är en frisk person utan 

medicinska  problem. Det finns ytterligare kriterier som är specifika för varje 

organ, detta kontolleras av transplantationskoordinatorn (Transplantationsnytt, 

2007).  

Organtransplantation 

Det första ”organ” som transplanterades var blod, efter att ha upptäckt 

blodgrupperna, ABO-systemet (Järhult & Offenbartl, 2006, s. 573). Organ som 

idag kan tranplanteras är: njurar, lever, pankreas, hjärta, lungor och tunntarm (DS, 

2003, s. 35-36). De flesta organ kommer från avlidna donatorer, men även 

levande donatorer förekommer, t.ex. donation av en njure till en närstående (DS, 
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2003, s. 81). Levande donatorer kan donera en njure, vanligast, del av lever, del 

av lunga och benmärg (Transplantationsnytt, 2007, s. 3). Numera är det möjligt att 

acceptera donationer från andra människor än nära släktingar eller vänner 

(Socialstyrelsen, 2007). Sexhundra svenskar väntar just nu på ett nytt organ, och 

bristen på organ för transplantation är stor. Till och med september 2007 har i 

Sverige 463 organ transplanterats, varav 91 från levande donatorer. År 2006 

transplanterades det totalt 594 organ varav 137 från levande donatorer 

(Socialstyrelsen, 2007). År 1998 transplanterades det totalt 532 organ varav 120 

från levande donatorer (Svensk transplantationsförening, 2007).  

Lagar som styr organtransplantation 

Transplantationslagen (1995:831) behandlar när och hur biologiskt material, 

organ och vävnader, från människor får användas inom 

transplantationsverksamhet. Själva användningen av det biologiska materialet i 

patientverksamhet, regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Biologiskt 

material avsett för transplantation får tas från en levande människa endast om han 

eller hon har samtyckt till det. Om det organ eller material som skall tas inte 

återbildas eller om ingreppet på annat sätt kan medföra beaktansvärd skada eller 

olägenhet för givaren, skall samtycket vara skriftligt. Lagen förbjuder köp och 

försäljning av organ och vävnader (SFS 1995:831).  

 
 
I en systematisk litteraturöversikt av Clemens et al. (2006) med genomgång av 

studier om psykosocial hälsa hos levande leverdonatorer, mellan 1969 och 2006 

från 19 olika länder, så belystes relationerna i familjen, relation mellan donator 

och mottagare, donatorns psykiska välmående samt oro och depression, för att få 

kunskap om de psykosociala för- och nackdelarna och därmed kunna minimera 

donatorns lidande i en donation med bra vård och uppföljningar. Enligt en studie 

av Trotter et al. (2001) framgick att då det är brist på organ så görs försök att öka 

transplantation av lever från levande donatorer. Det beskrevs att donatorer är 

friska personer utan medicinska problem. Det finns dåligt med publicerade studier 

om hur donatorn upplever situationen, hur deras livskvalitet ser ut. Det är viktigt 

att det finns en förståelse för vad levande organdonation har för inverkan på 

livskvaliteten. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa levande donatorers beskrivna 

upplevelser vid organdonation.  

Frågeställningar  

• Hur fattar donatorn sitt beslut? 

• Hur upplever donatorn sin situation före och efter donationen? 

• Hur upplevs information/stöd från sjukvården? 

METOD 

 
Studien utfördes i form av en litteraturöversikt, vilket innebär att söka, granska, 

värdera och sammanställa vetenskapliga primärkällor inom det valda området 

(Forsberg & Wengström, 2003, sid 29). 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar söktes via referensdatabaserna Cinahl och PubMed, samt 

via Academic Search Elite. Sökningar utfördes även i andra databaser, dock utan 

att finna ytterligare artiklar av intresse. Sökord formulerades utifrån syfte och 

frågeställningar. Dessa modifierades sedan till relevanta sökord (MeSH-termer). 

Även andra, inte vedertagna sökord användes. Litteratursökningen inklusive 

sökorden presenteras i bilaga 1.  

Urval 

Inklusionskriterier för sökning av litteratur i referensdatabaserna var: 10 senaste 

åren (1998-2007) för att erhålla relativt färska data, och språk engelska. 

Exklusionskriterier var artiklar som inkluderade avlidna donatorer, artiklar med 

enbart medicinskt fokus, litteraturöversikter och artiklar som inte återfanns i 

fulltext. Även artiklar som saknade forskningsetiskt tillstånd eller forskningsetiska 

överväganden exkluderades. Det första urvalet avgjordes av artiklarnas titel och 

abstrakt. I det andra urvalet lästes artiklarna i sin helhet för att se att de 

överensstämde med denna studies syfte och frågeställningar samt om de innehöll 

abstrakt, bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion..  
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Granskning och värdering av vetenskaplig kvalitet 

I det tredje urvalet granskades artiklarna med hjälp av en checklista för kvalitativa 

och kvantitativa studier (Forsberg & Wengström, 2003, s. 192, 196). Slutligen 

värderades artiklarna enligt Berg, Dencker och Skärsäters kriterier för värdering 

av vetenskaplig kvalitet (1999, s. 39), bilaga 2. Kravet för att inkludera artiklar 

var att de skulle vara av medel eller hög kvalitet. Slutligen valdes åtta artiklar, 

vilka presenteras i bilaga 3. 

Analys 

De kvalitetsvärderade artiklarna bearbetades med manifest innehållsanalys med 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, sub-kategorier och kategorier 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Den manifesta analysen innefattar vad 

själva texten säger, det synbara och uppenbara. 

 

 Exempel på analysförfarandet presenteras i tabell 1. Analysförfarandet skedde 

enligt följande: 

• Artiklarna lästes igenom flera gånger på egen hand, för att få en helhetsbild.  

• Arbetet fortsatte sedan tillsammans, där artiklarnas resultat delades in i 

meningsenheter utifrån frågeställningarna, bestående av kortare eller längre 

textavsnitt. Meningsenheterna markerades med en färg för varje 

frågeställning.    

• Meningsenheterna översattes från engelska till svenska och kondenserades, 

d.v.s. ord togs bort men väsentligheten av innebörden blev kvar.   

• Utifrån de kondenserade meningsenheterna formulerades sub-kategorier, 

vilka är ett uttryck för det manifesta innehållet, som höjer abstraktionsnivån.  

• Sub-kategorierna sorterades in i kategorier. I syftet hade vi tre fråge-

ställningar och dessa fick motsvara tre kategorier. Kategorierna är en grupp 

benämningar med gemensamt innehåll. En kategori kan passa in på många 

sub-kategorier. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Sub-kategorier Kategorier 

”However, most 

agreed that they 

would still donate 

if they were able 

to decide again” 

(Walton-Moss, 
2007, s. 90) 

De flesta skulle donera igen 
om det behövdes 

Eget ställningstagande Beslutsfattandet 

 

”Prior surgery 

the most common 

concern about the 

donation process 

was the time 

spent waiting to 

be evaluated or to 

be approved for 

donation”. 

(Walton-Moss, 
2007, s. 90) 

 
Väntan  på att få reda på att 
om donationen är 
genomförbar upplevdes som 
ett stort bekymmer. 

 
Oro/rädsla 

 
Upplevelser 

 

“A lack of 

individual holistic  

confirmation of  

the donors extra-

ordinary per-

formance”. 

(Forsberg et al., 
2004, s. 375) 

 
Det var brist på individuell 
bekräftelse av donatorns 
stora insats 

 
Brist på stöd och förståelse 

 
Information och stöd från 
sjukvården 

 

Etiska överväganden 

Ett krav på alla vetenskapliga studier är att det görs etiska överväganden. 

Forskaren ska även visa omsorg för att inte orsaka deltagarna skada eller men 

(Forsberg & Wengström, 2003, s.140). Det har gjorts en överenskommelse mellan 

vetenskapliga medicinska tidskrifter i världen att inte publicera projekt som inte är 

granskade och godkända ur etisk synvinkel (Ejlertsson, 1996, s. 26). I 

urvalsprocessen i denna studie togs hänsyn till etiska överväganden på så sätt att 

artiklar som saknade forskningsetiskt tillstånd eller forskningsetiska 

överväganden exkluderades. Vi strävade efter att vara orginalförfattarna trogna 

vad gällde språk och benämningar, samt har efter bästa förmåga återge vad de 

ville förmedla. 



 

 6 

RESULTAT 

Analysarbetet resulterade i tre olika kategorier med tillhörande sub-kategorier, 

vilka presenteras i tabell 2. 

 
Tabell 2. Översikt över kategorier och sub-kategorier. 
Kategorier Sub-kategorier 
 
Beslutsfattandet 
 

 
• Eget ställningstagande 
• Att involvera andra 
 

 
Upplevelser 
 
 
 
 

 
• Oro och rädsla 
• Fysiska symtom 
• Inverkan på relationer 
• Välbefinnande 
 

 
Information och stöd från 
sjukvården 
 

 
• Informationsbehov 
• Brist på stöd och förståelse 
• Uppföljning 
 

 

Beslutsfattandet 

Eget ställningstagande 

Många som valde att donera gjorde det av altruistiska, osjälviska skäl, för att 

kunna förbättra en annan människas liv. Det förekom donation utanför 

släktbanden där en person donerade till sin vän. När transplantation kom på tal, 

fattades ofta ett snabbt beslut. Att väga alternativ eller diskutera för och nackdelar 

verkade inte förekomma (Andersen et al., 2005; Sanner, 2005). De donatorer som 

sade sig fatta eget beslut, kände ingen yttre press varken från sjukvården eller från 

mottagarna. Snarare var det så att de kände en egen inre press (Crombie & 

Franklin, 2006; Sanner, 2005; Verbesey et al., 2005; Walton-Moss et al., 2007). 

Föräldrar som donerade till sina barn tyckte att det är svårt att se levande donation 

som ett frivilligt val. Att vänta på ett organ från en avliden kändes inte rätt med 

risk för att barnet skulle hinna dö och därmed var det bara att acceptera 

möjligheten att donera. Det faktum att deras eget barn kunde dö och att de själva 
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inte donerade var en skuld de inte skulle kunna leva med. Hellre mötte de rädslan 

att själva kunna dö (Forsberg, Nilsson, Krantz & Olausson, 2004). 

  

”It feel like having a gun put to your head, it´s like being taken a 

hostage, so what can you do, there is absolutely nothing…this is a 

decision about life and death, it´s not about getting a pay rise or 

buying a car. This is real life drama.” (Forsberg et al., 2004, p. 374). 
 

Hur det än är så vid förfrågan efter att de genomgått donationen så skulle de 

flesta, eller nästan alla donera igen om det skulle behövas eller om det var möjligt 

(Verbesey et al., 2005; Walton-Moss et al. 2007). 

Att involvera andra 

Vid fler än en kompatibel donator inom familjen, blev det diskussioner om 

vem/vilken som var bäst lämpad att donera (Andersen et al., 2005; Crombie & 

Franklin, 2006). De ville lösa problemet inom familjen genom att få ett syskon att 

donera organet. Föräldrarna, oftast modern, tog över denna diskussion och såg till 

att ett syskon skulle donera. Det blev lite av en förhandling, det blev en jobbig 

situation för syskonet som hade blivit utsedd till donator, men som inte ville 

donera. I sådana här situationer förekom det inga öppna diskussioner där alla 

familjemedlemmar var involverade. Mottagaren fick aldrig ens reda på att 

donatorn hade donerat ofrivilligt, det hölls hemligt så att mottagaren inte skulle 

känna skuld (Crombie & Franklin, 2006). 

 

”Peter, for instance, was never to know that his brother did not 

volunteer to donate their kidneys. His parent kept it from him.”  
(Crombie & Franklin, 2006, p. 202) 

 

Föräldrar som donerade till andra än till sina barn, kontrollerade först upp barnens 

hälsa och blodgrupp, om barnen skulle behöva transplantat i framtiden (Sanner, 

2005). 
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Upplevelser 

Oro och rädsla 

Genom hela donationsprocessen var många donatorer oroliga för att deras 

ekonomi skulle försämras, p.g.a. de inte kunde arbeta. Även en oro över 

medicinska kostnader fanns före donationen. Återkommande orosmoment hos 

donatorerna var att de skulle få fysiska symtom efter operationen som till exempel 

svullna ben, magproblem samt problem med operationsärren (Verbesey et al., 

2005). Perioden som donatorerna väntade på att bli godkända upplevdes som 

påfrestande och alldeles för lång. De kunde få vänta i månader istället för veckor 

som donatorn trott. De saknade kontakt med sjukvården och kände sig lite 

åsidosatta (Walton-Moss et al., 2007).  Denna väntan berodde på att de potentiella 

donatorerna genomgick flera olika tester samt att hänsyn skulle tas till 

mottagarens hälsa (Crombie & Franklin, 2006; Sanner, 2005) Många donatorer 

kände rädsla inför de olika diagnostiska procedurerna och förberedelserna inför 

operationen, själva operationen, samt att de förväntade sig en extrem smärta 

efteråt. Donatorerna hade olika sätt att hantera sin rädsla, mest genom att läsa 

information, de sköt ifrån sig alla tankar och fokuserade  istället på nuet. En 

donator bröt ihop strax innan operationen och blev helt utom sig av oro och 

förtvivlan. (Forsberg et al., 2004; Verbesey et al., 2005). 

  
En del donatorer förberedde sig på att dö och skrev testamente, samt förvissade 

sig om att alla försäkringar var i sin ordning (Crowley-Matoka, Siegler & Cronin, 

2004; Sanner, 2005;). Donator och mottagare vårdades på samma avdelning och 

att vara både patient och anhörig kändes svårt, speciellt för de som upplevde 

problem vid återhämtningen. Donatorerna oroade sig för mottagaren (Andersen et 

al., 2005). 

 

”I thought very, very little about what could go wrong to me. I was 

more worried about my father…//… I  was afraid that something 

would happen to him”. (Andersen et al., 2005, p. 93). 
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Fysiska symtom 

Att vara en levande donator innebar att gå från frisk till sjuk utan att ha en 

sjukdom. Det var en annorlunda och för vissa en traumatisk upplevelse, att de 

somnade friska och vaknade upp tämligen sjuka. Efter att aldrig ha varit inlagd på 

sjukhus, upplevdes det som främmande att vara patient och genomgå en stor 

operation (Andersen et al., 2005; Forsberg et al., 2004). Att förlora en njure kan 

vara både emotionellt och fysiskt svårt, mer svårt än man kan tänka sig. Det är 

beskrivet att det är väldigt fysiskt smärtsamt att donera en njure, många donatorer 

upplevde en enorm smärta efter operationen, trots smärtlindring. Det beskrevs att 

smärtan hade varat i upp till tre år. Andra fysiska problem var magproblem, 

illamående, fatigue,  och svårigheter med rörelser (Andersen et al., 2005; Crombie 

& Franklin, 2006; Forsberg et al., 2004; Sanner, 2005). Förstoppning var ett 

problem som de flesta blev drabbad av (Walton-Moss et al., 2007). 

 

”The lasting impression after the operation is pain, pain, pain” 
(Forsberg et al., 2004, p. 375). 

 
 
En vecka efter operationen var de två vanligaste problemen uppsvälld mage och 

upphörd peristaltik. Donatorerna hade även tappat mycket i vikt. Vid uppföljning 

ett år efter donationen rapporterades det minimala fysiska symtom (Verbesey et 

al., 2005). Många donatorer upplevde ett starkt illamående efter operationen, som 

var mycket svårt att hantera. Detta ledde till att de kunde bli sängliggandes i flera 

dagar (Andersen et al., 2005). Fatigue var ett symtom som var oväntat och svårt 

att hantera (Sanner, 2005). För ett gift par, där makan var donator och maken 

mottagare, blev det extra besvärligt med den fysiska återhämtningen. De var rejält 

utmattade efter operationen och fick då problem att samtidigt klara av 

hushållsarbetet (Walton-Moss et al., 2007).  

Inverkan på relationer 

Jämfört med att motta organ från avlidna personer, kan levande organdonation 

från anhörig vara en utmaning som sätter relationer på prov (Crombie & Franklin, 

2006). Före operationen kände många donatorer att de hade kommit väldigt nära 

mottagaren, de kände sig mer fäst vid varandra (Andersen et al., 2004) Vart efter 

tiden led så återgick relationen till normalursprung. En klar förbättring i relationer 
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mellan makar fanns dokumenterat (Verbesey et al., 2005). Flera donatorer uppgav 

att det var svårt att komma tillbaka till ett normalt liv och förhållande, efter att ha 

varit så fokuserad på själva donationen. De som hade donerat till sitt barn, kände i 

efterhand att det friska syskonet fick för lite uppmärksamhet. En del donatorer 

bekymrade sig över vilken inverkan situationen hade haft på de övriga barnen i 

familjen, att de inte fick samma uppmärksamhet som det sjuka barnet. Föräldrarna 

tyckte att barnet hade förändrats och var svårt att nå (Crowley-Matoka et al., 

2004). 

 

” I often look back and think that my younger daughter didn`t 

get the attention “A” got…she was healthy and so we´re not 

going to make big deal about her…and I think that`s had an 

impact on her…she`s different, hard to get along whith.” 
(Crowley-Matoka et al., 2004, p. 747). 
 

Välbefinnande 

Det kändes bra som donator att ha klarat av alla undersökningar och många kände 

sig stolta över sin friska kropp som var kapabel att leverera ett bra organ till 

mottagaren (Sanner, 2005). Donatorerna beskrev att intresset att sköta om sin 

kropp med bra kost och mer motion ökade. De som var utredda samt klara som 

donatorer och fick vänta på själva operationen, uttryckte en oro för att själv bli 

sjuk, att förolyckas, eller att negativa beteenden som rökning skulle göra det 

omöjligt att donera (Kimberley, 2000). 

 
”…I doubled my running distance each week and really watched my 

diet” (Kimberley, 2000, p. 698). 
 
 
Undersökningar har visat att donatorerna hade en bättre livskvalitet i alla 

dimensioner innan de donerade, både deras fysiska och mentala hälsa låg över 

genomsnittspopulationen. Den fysiska hälsan sjönk efter operationen och det var 

svårt med vissa funktioner som bland annat berodde på smärtan efter operationen.. 

Ett år efter transplantationen så hade det allmänna tillståndet återgått till det 

normala, förutom att någon enstaka hade ont vid ärret. Deras livskvalitet låg 

fortfarande över genomsnittspopulationen. Den mentala hälsan stod sig ganska 

stabil genom hela proceduren. Några kände sig nedstämda och något deprimerade 
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efter ingreppet, men det återgick till den normala hälsan efter ett tag (Verbesey et 

al., 2005; Walton-Moss et al., 2007). 

Information och stöd från sjukvården 

Informationsbehov 

En del var i behov av så mycket information som möjligt, för att minska sin oro. 

Andra ville ha minimalt med information, för de donerade oavsett risker och 

tillvägagångssätt (Kimberley, 2000). I efterhand hade donatorerna önskat att de 

hade fått mer information kring den post-operativa återhämtningen vad gällde den 

förväntade smärtans styrka och längd (Kimberley, 2000; Walton-Moss et al., 

2007). De som hade genomgått ett preoperativt undervisningsprogram, var väl 

förberedda på denna smärta (Andersen et al., 2005). Ett annat informationsbehov 

som framkom, var en diskussion före själva donationen om hur donatorn och 

mottagaren skulle hantera problemet med att mottagaren kände sig stå i 

tacksamhetsskuld. Det kunde bespara många dispyter mellan syskon att 

donationen var diskuterad innan operationen och att donatorn gav sitt organ som 

en gåva och relationen skulle fortsätta som förr, mottagaren ska kunna vara och 

behandla donatorn som innan och inte behöva känna att denna måste vara 

donatorn till lags hela tiden (Crombie & Franklin, 2006). 

 
”…The relationship wasn`t normal, I suppose we were equals before 

and suddenly I owed her something, I couldn´t be myself…” (Crombie 
& Franklin, 2006, p. 206). 

 

Brist på stöd och förståelse 

Utredningstiden upplevdes som värst, för där var behovet av stöd stort, då många 

existentiella frågor uppstod, detta uppmärksammades inte av personalen. För en 

donator tog själva utredningstiden flera månader, istället för några veckor. Tiden 

från det att donatorn hade godkänts till det var dags att donera upplevdes för lång. 

Då sjukhuset inte hade någon kontakt under denna tid, kände de sig vilsna och de 

önskade sig åtminstone någon form av kontakt (Sanner, 2005). Sjukvårds-

personalen behandlade donatorerna som fullt friska och gav dem lite uppmärk-

samhet och det var brist på individuell holistisk bekräftelse av donatorns stora 
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insats. Detta ökade istället för att minska deras lidande (Crombie & Franklin, 

2006; Crowley-Matoka et al., 2004; Forsberg et al., 2004; Walton-Moss et al., 

2007). 

 

“It’s as if once you have given the kidney you are shut away in a 

corner. You are just discarded” (Crombie & Franklin, 2006, p. 200). 
 

Då en förälder hade donerat till sitt barn, blev föräldern utskriven och förväntades 

ta hand om sitt barn på sjukhuset och personalen fokuserade endast på barnet. 

Detta bekräftade att de innan donationen var en frisk människa och förväntades 

vara det även efter donationen. Det fanns ett behov av remiss till psykolog för att 

få hjälp med att ta hand om sig själv samt kunna tala om sina tankar och existen-

tiella funderingar. Ett sådant stöd prioriterades inte av sjukvårdspersonalen. Ett 

behov fanns att dela sina erfarenheter med tidigare donatorer. Emotionella 

problem efter donationen var ensamhet, brist på bekräftelse samt känslan av att 

vara ignorerad (Forsberg et al., 2004). En donator skilde sig från de andra. Han 

hade en positiv syn på donationsprocessen och mindes ingen oväntad smärta. Han 

vårdades och bekräftades på ett holistiskt sätt. Han genomgick många uppfölj-

ningar efter att ha donerat en stor bit av sin lever. Han fick omfattande psyko-

logiskt och socialt stöd (Forsberg et al., 2004). 

Uppföljning 

Ur donatorns synvinkel var uppföljningarna efter donationen för få och otill-

fredställande. Ett exempel var en donator som uttryckte att efter utskrivningen så 

fick hans fru, som var mottagare bra uppföljning, medan han inte alls fick samma 

uppmärksamhet (Walton-Moss et al., 2007). Donatorerna önskade regelbunden 

medicinsk uppföljning samt telefonuppföljning för att kunna ställa frågor om 

problem som smärta och obehag vid återhämtningen (Andersen et al., 2005; 

Crowley-Matoka et al., 2004; Kimberley, 2000).  

 

” I would liked to have known, did my liver regenerate? Or how long 

did it take, or whatever? Just to say hey, we checked you out…” 

(Crowley-Matoka et al., 2004, p. 746) 
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En åtgärd som uppskattades mycket och visade på att sjukvården brydde sig, var 

telefonsamtalet från koordinatorn på transplantationscentret några veckor efter 

utskrivningen för att fånga upp eventuella frågor (Sanner, 2005). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa levande donatorers beskrivna 

upplevelser vid organdonation. Studien visade på intressanta och viktiga resultat. 

Levande organdonatorer fattade eget beslut, men kunde känna ett stort ansvar och 

att de inte hade något val när donationen skedde inom familjen, speciellt när det 

gällde deras egna barn. Att donera var förknippat med oro och rädsla under 

utredningen, i samband med operationen och vid återhämtningen. Många önskade 

bättre stöd ifrån sjukvården under hela donationsprocessen. För att kunna donera 

måste donatorn vara fullt frisk. Så att gå från frisk till sjuk kändes för många som 

en omvälvande upplevelse. Trots detta var livskvaliteten överlag bra för dem som 

hade donerat ett organ. Något som framkom var att i princip ingen donator 

ångrade sitt beslut och att de skulle donera igen ifall frågan dök upp. 

 

I resultatet framkom att levande donation inte alltid var ett frivilligt val. Det var 

inte så lätt att fatta beslutet av egen fri vilja när till exempel ett barn eller syskon 

behövde ett organ. Familjen hade stora förväntningar på den som var kompatibel 

donator. Donatorn kände också att det var en plikt i livet som skulle göras och 

funderade inte så mycket mer än att det bara var att donera. En studie 

(Björnsdóttir, 2002) visade att anhörigvårdare också hade ett beslut att tampas 

med när det gällde vård av sina anhöriga som blev sjuka, gamla och dementa. 

Beslutet att vårda sina anhöriga, som var i behov av hjälp för att klara sitt dagliga 

liv, var inte alltid av egen vilja. Här fanns det förväntningar, bland annat av 

samhället, på att det var en självklarhet att vårda sina anhöriga som blivit sjuka. 

Det var en outtalad förpliktelse och det var oftast på kvinnan som förväntningarna 

låg. Det blev stora förändringar i livet för dem som blev anhörigvårdare. De 

menade att det blev en stor börda med stressande situationer, vilket resulterade i 

sämre psykisk hälsa och en allt sämre ekonomi. Studien visade också att det var 
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svårt att över huvudtaget hinna med annat, anhörigvårdaren fick ge upp sitt liv 

som fru och bli vårdare istället (Björnsdóttir, 2002). Det är angeläget för 

sjuksköterskor att erbjuda  människor stöd i sina beslut, att be dem beskriva hur 

de kom fram till sitt beslut och ställa frågor som ”Vad var det som gjorde att du 

beslutade dig för detta ?”, ” Var det ett svårt beslut ?” samt förklara att många 

människor känner sig förpliktigade till vissa saker och att få dem att känna sig 

bekväma i sina beslut.Vårdpersonalen behöver också bekräfta donatorernas ädla 

insats. Dessutom betyder ett donerat organ och även anhörigvårdaren stora 

besparingar för sjukvården. 

 

Resultatet visade att bli utredd som kompatibel donator upplevdes som en 

påfrestande procedur. Utredningen tog alldeles för lång tid med brist på eller 

avsaknad av kontakt från sjukvården. Det hände också att själva donationen 

dröjde på grund av att mottagaren var för dålig att opereras vid utsatt tidpunkt. 

Beslutet att gå från frisk till sjuk kändes främmande och traumatisk. Brown, 

Sorrel, McClaren och Creswell (2006) har beskrivit hur det var att som mottagare 

vänta på en lever. Mottagarna beskrev att när väntan på ett organ dröjde, så blev 

stödet från sjukvården sämre. Denna väntan upplevdes påfrestande då mottagaren 

ofta mådde psykisk dåligt och blev känslomässigt instabil. De kände sig 

bortglömda och ville ha en mer frekvent kontakt med sjukvården. Tankar som 

”ska organet dyka upp i tid” förekom. Tankarna på operationen skapade oro och 

var svåra att hantera då det var ett riskfyllt ingrepp. Ett val som mottagaren 

funderade på, var om de verkligen skulle göra ingreppet. De visste att det innebar 

en procedur med en lång rad svåra komplikationer, vilket gjorde att de ifrågasatte 

om deras livskvalitet verkligen skulle bli bättre. Beslutet blev inte helt givet 

längre. En viss skuldkänsla dök upp hos dem som väntade på organ från döda 

donatorer, de tyckte inte att det kändes riktigt bra att någon annan fått sätta livet 

till (Brown et al., 2006). Detta talar för att det behövs mer kontakt och stöd från 

sjukvården under perioden som donatorer och mottagare väntar på transplantation. 

Att vara patient är att vara i en underlägsen position och att få ett önskat stöd kan 

vara ett sätt att kunna hantera situationen, utan att utveckla andra åkommor som 

till exempel psykiska besvär.  

 



 

 15 

I resultatet framkom att donatorerna hade en stor rädsla för smärta i samband med 

operationen. Någon bröt till och med ihop strax innan operationen och förberedde 

sig på att dö och skrev testamente. De som hade genomgått ett preoperativt 

undervisningsprogram var väl förberedda på kommande smärta och kände mindre 

rädsla. I en studie av Lindwall, von Post och Bergbom (2003) framkom 

betydelsen av att samma anestesi- och operationssjuksköterska följde sin patient 

genom hela operationsprocessen, där målet var att skydda och bevara patientens 

värdighet. Före operationen gav sjuksköterskan patienten tid och utrymme att 

berätta om sina tankar samt att skapa en relation dem emellan inför operationen. 

Sjuksköterskan visade respekt för patientens rädslor och kunde till exempel ordna 

så att patienten slapp se några sprutor i operationsrummet. Under själva 

operationen kunde sjuksköterskan hålla patientens hand vilket ledde till minskad 

rädsla och mer trygghet. Efter operationen fick patienten berätta om sina 

upplevelser för sjuksköterskan och sedan avslutades deras gemenskap. Denna 

kontinuitet i operationsprocessen fick patienten att känna sig trygg (Lindwall, von 

Post & Bergbom, 2003). Då det har visat sig att det kirurgiska ingreppet innebär 

en stor påfrestning för donatorn, menar vi att det ska vara självklart att de som ska 

donera erbjuds stöd före ingreppet. Detta för att förebygga och minska den 

psykiska oron som finns både före och efter operationen. Sjuksköterskan behöver 

ta sig tid att prata med patienten efteråt för att fånga upp eventuella funderingar 

och tankar som finns kvar. Eftersom det kan vara omtumlande att donera ett organ 

och att tankarna kan komma efteråt så anser vi att sjuksköterskan även ska ha 

kontakt med donatorn när han/hon har kommit hem.  

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa levande donatorers beskrivna 

upplevelser vid organdonation. Innan vi började litteratursökningen letades 

lämpliga sökord i form av MeSH-termer i SweMed+. För att få ut mer av 

sökningen användes också ej vedertagna sökord, fritextsökning. 

Litteratursökningen var avgränsad till de 10 senaste åren eftersom vi ville 

beskriva ett någorlunda aktuellt forskningsläge. Vi är medvetna om att det kan 

vara en begränsning då äldre men releventa forskningresultat kan ha förlorats. Det 

fanns många bra titlar och abstrakt som stämde överens med syftet och 

frågeställningarna, men tyvärr så begränsades vidare läsning av dessa artiklar 



 

 16 

eftersom de var publicerade i bland annat tidskrifterna ’Transplantation’ och 

’Progress in transplantation’, vilka ej fanns att tillgå via Mittuniversitetet e-

tidsskriftssamling. Det har trots få artiklar (8 st), funnits mycket underlag i dem 

som stämde väl överens med syfte och frågeställningar, vilket var mycket positivt. 

Av de åtta artiklarna i resultatet är sex stycken kvalitativa studier. Kvalitativa 

studier tillför en djupare inblick och förståelse av människors upplevelser, jämfört 

med kvantitativa studier med standardiserade frågeformulär. Eftersom de 

kvantitativa studierna har haft ett större antal medverkande donatorer så har detta 

resulterat i att de kvaltitativa studierna har stärkts.  

 

 Det som har underlättat granskningen av artiklarna och gjort att vi har kunnat gå 

systematiskt tillväga var användningen av Forsberg och Wengströms (2003) 

checklista för kvalitativa och kvantitativa studier. Vid den slutliga värderingen av 

artiklarna där vi följde Berg, Dencker och Skärsäters (1999) kriterier för att 

bedöma vetenskaplig kvalitet, har vi emellanåt varit något försiktiga och hellre 

värderat artikeln som medel = K-II istället för hög = K-I. 

 

Det var till stor hjälp att kunna arbeta metodiskt efter Graneheim och Lundmans 

(2004) modell av innehållsanalys. Analysarbetet flöt på bra eftersom vi 

färgmarkerade meningsenheterna efter frågeställningarna, som sedan resulterade i 

kategorier med tillhörande sub-kategorier. Vid analysarbetet har vi för att få ut så 

mycket som möjligt av artiklarna gått fram och tillbaka i analysförfarandet. Något 

som har varit bra är att vi varit två som skrivit detta arbete tillsammans för att 

kunna bolla saker som inte har varit helt lätta att få ner på papper.  

 

Vidare forskning inom detta ämne skulle kunna vara att se om donatorerna 

faktiskt får ett bättre stöd i framtiden och om det styrs upp vad gäller 

uppföljningar och kontakt med andra donatorer. Vidare skulle det vara 

betydelsefullt att studera hur donatorn blir behandlad i sjukvården.  

Slutsats 

Alla donatorer ska ha möjlighet att kunna dela sina upplevelser med de som 

donerat tidigare, då det i resultatet framkommit att många känner sig ensamma 

och med många frågor. Många donatorer upplevde postoperativ smärta och där 
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behöver sjukvården optimera smärtlindringen. Det måste även bli bättre 

uppföljningar för de som donerat, så att de inte känner sig som en 

förbrukningsvara. Sjukvården ska även göra medicinska uppföljningar så att 

donatorn kan få veta att allt står rätt till med hälsan och därmed få en inre ro. Mer 

uppmärksamhet och uppskattning från sjukvårdens sida ska ges för donatorns 

stora insats, de har ju faktiskt räddat livet på en medmänniska. Många som står på 

väntelista över att få ett organ hinner dö innan en kompatibel donator dyker upp. 

Vid en stor händelse som organdonation så är det av stor vikt att involvera hela 

familjen, som  kan hjälpa donatorn att ta emot all information som ges.  
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än ett tillfälle. Intervjun 
är semistrukturerad.  

 
N=50 deltagare, inkluderar 
mottagare, donatorer och 
familjemedlemmar som inte 
donerar (ålder saknas). 

 
Latent innehållsanalys. 

 
Det blev fyra stycken teman som beskrev 
upplevelser och åtaganden av familjer som 
var inblandade i levande organdonation: 
donatorns upplevelser, att känna sig 
tvungen att donera samt kroppsligt 
sammanhang:  att känna tacksamhets-
skuld, att ändra uppfattningsförmåga av 
familjens skyldighet och naturliga gåvor. 

 
K-II 

 
Crowley-Matoka, 
M., Siegler, M., & 
Cronin, D.C.II. 
(2004). USA. 

 
Att belysa livskvalitet 
utöver medicinska 
konsekvenser i sam-
band med leverdona-
tion, en långtidsupp-
följning. 

 
Kvalitativ studie med 
telefonintervjuer. 
Intervjuguide med 
öppna och semistruk-
turerade frågor. 

 
N=15, inget bortfall. 11 
kvinnor och fyra män, 23-46 år, 
föräldrar som donerat en bit av 
sin lever till sitt barn för mellan 
tre och tio år sedan  

 
Innehållsanalys 

 
Donatorerna gjorde inget medvetet utan ett 
automatiskt val att donera. De hade en 
känsla av att inte bli behandlade som 
patienter vad gällde postoperativ smärta 
och långtidsuppföljning. Familjerelation-
erna hade dock stärkts av donations-
processen. Det tog lång tid för många att 
återhämta sig trots att få upplevde 
medicinska konsekvenser. 

 
K-I 
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Bilaga 3. Presentation av kvalitetsvärderade artiklar som ingår i resultatet 
 
Författare 
Årtal 
 Land 

Studiens syfte 
 

 
Design/ Intervention 

 
Deltagare 

 
Analysmetod 

 
Resultat 

 
Veten-
skaplig 
kvalitet 

 
Forsberg, A., 
Nilsson, M.,  
Krantz, M., 
Olausson, M. 
(2004). Sverige. 

 
Att undersöka uttalade 
djupare känslor och 
upplevelser hos föräldrar 
som donerat en bit av sin 
lever till sitt barn. 

 
Kvalitativ studie med 
individuella ostruktu-
rerade djupintervjuer.   

 
N=11, inget bortfall. Nio män 
och två kvinnor, 25-43 år och 
biologiska föräldrar som 
donerat en bit av sin lever till 
sitt barn 

 
Hermeneutisk 
fenomenologisk enligt 
Benner. 

 
Att donera organ till sitt barn innebär 
att inte ha något val, att möta rädslan 
för att dö samt övergången från att vara 
frisk till att vara sjuk. 

 
K-I 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kimberley, A., C. 
(2000). USA. 

 
Att beskriva och förstå 
upplevelsen av att 
donera benmärg till en 
släkting med tonvikt på 
den psykosociala biten. 

 
Kvalitativ studie, 
förklarande och 
deskriptiv (beskriv-
ande) med individuella 
djupintervjuer . Öppna 
frågor samt 
intervjuguide. 

 
N=12. Åtta kvinnor och 
fyra män, 25-58 år, som 
donerat benmärg. 

 
Jämförande innehålls-
analys, enligt Schatzman 
& Strauss, Strauss & 
Corbin 

 
Fastän benmärgsdonation till en 
släkting generellt är en positiv 
upplevelse, så kan negativa 
psykosociala konsekvenser uppstå.  
Stressfulla upplevelser beskrivs 
relaterat till oförutsedd postoperativ 
smärta, negativa resultat av transplanta-
tionen och relationen till mottagarens 
familj. 

 
K-I 
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Författare 
Årtal 
 Land 

 
Studiens syfte 

 
Design/ Intervention 

 
Deltagare 

 
Analysmetod 

 
Resultat 

 
Veten-
skaplig 
kvalitet 

 
Sanner, M. A.  
(2005). Sverige. 

 
Att beskriva dona-
tionsprocessen hos 
genetiska och ickegenet-
iska levande njurdona-
torer 

 
Kvalitativ studie, 
narrativ, öppna frågor 
samt intervjuguide. 
Intervjuerna sköttes av 
psykolog utan koppling 
till deltagarna. 

 
N=39 (inget bortfall), 23 
kvinnor och 16 män, 33-63 år, 
som alla genomgått en njur-
donation, med och utan släkt- 
band till mottagaren 

 
Innehållsanalys 

 
Alla donatorer fattade beslutet själva, 
utan yttre press. Tiden före med lång 
väntan var stressande, och de önskade 
bättre stöd från sjukvården. Många var 
trötta efter donationen. Post-op vården 
var bra. Fler önskade psykiskt stöd och 
fler kände sig övergivna efter op. De 
som fick ett samtal efteråt från koord-
inatorn ansåg att då visade de att de 
verkligen brydde sig. 

 
K-II 

 
Verbesey, J. E., 
Simpson, M-A., 
Pomposselli, J. J., 
Richman, E., 
Bracken, A. M., 
Garrigan, K., 
Chang, H., 
Jenkins, R. L., & 
Pomfret, E. A. 
(2005). USA. 
 

 
Att studera levande 
leverdonatorers 
livskvalitet under ett år.   

 
Kvantitativ prospektiv 
longitudinell studie. 
Deltagarna i studien 
fick svara på två 
frågeformulär: 43 
frågor formulerade av 
forskarteamet och 
standard SF-36.  

 
N=75 (bortfall 26 av olika 
orsaker) två stycken väntar 
fortfarande på att donera. 47 
stycken deltar i studien. 29 män 
och 18 kvinnor, 18-55 år. 

 
Deskriptiv statistik och 
medelvärden har jämförts 
med användning av 
Student´s t-test:   

 
Hur faktorer som ekonomiska 
funderingar, fysisk och psykisk hälsa 
före och efter donationen, hur 
relationen inom familjen påverkas samt 
pressen att donera presenteras i studien.  
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Författare 
Årtal 
 Land 
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Design/ Intervention 

 
Deltagare 

 
Analysmetod 

 
Resultat 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

 
Walton-Moss,B., 
Boulware, L. E., 
Cooper, M., 
Taylor, L., Dane, 
K., & Nolan, M. 
T. (2006). USA.  

 
 Att få en större studie 
om levande njurdo-
natorers beslutsfattande 
och hur det blev efteråt. 

 
Prospektiv kvantitativ 
pilotstudie. Deltagarna fick 
svara på olika frågeformulär, 
som gällde respektive fråga. 
The Donor Decision Control 
Scale, SF- 36 (Short form 36 
questionaire) och The 
Living  Donor Survey. Samt 
att två öppna frågor ställdes.  

 
N=65 (bortfall 13 av olika 
orsaker). 52 deltar i 
studien. 35 kvinnor och 17 
män, 20-64 år. Efter 
evaluering kom 31 
personer att donera.  

 
Deskriptiv ansats användes 
för att beskriva demo-
grafiska fakta, donatorns 
beslutsfattande, hälso-
relaterad livskvalitet samt 
attityd mot donation. 
Innehållsanalys användes 
gällande de öppna frågorna.  

 
I sitt beslutfattande så 
involverade donatorn anhöriga 
oftast nära familjemedlemmar. 
Hos gruppen  donatorer var livs-
kvaliteten  högre än hos genom-
snittsbefolkningen. Resultatet 
visade också att livskvaliteten 
var efter tolv månader bättre än  
hos genomsnittsbefolkningen.    

 
DS-II 

 

 


