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Sammanfattning    

Kronisk njursvikt kan idag endast botas med njurtransplantation, där donationen ofta 

sker från en levande donator som genomgår en omfattande hälsoundersökning för att få 

donera. Utifrån den subjektiva kroppen ger donatorn en bit av sig själv och därmed kan 

både hans/hennes identitet och livsvärld förändras, vilket kan ge ett lidande. Med den 

här kunskapen kan sjuksköterskan bli medveten om lidandet och både bemötandet och 

vården kan därmed förbättras för donatorn. Syftet med den här litteraturstudien är att 

belysa njurdonatorers upplevelser av att donera en av sina njurar. Med en systematisk 

sökning i databaser blev resultatet åtta kvalitativa artiklar som svarade an mot syftet. 

Artiklarna granskades avseende kvalitet. Evans (2002) metod för beskrivande syntes 

användes och fyra nya teman med tillhörande subteman uppstod.  Resultatet beskriver 

donatorers motiv för att donera, som att se den blivande mottagaren bli sämre i sin 

sjukdom och viljan att återupprätta hälsan hos mottagaren. När donatorerna beslutat sig 

för att donera förberedde de sig mentalt inför operationen och det kunde då uppstå 

främmande känslor och rädslor. Det framkommer även att donatorns livsvärld förändras 

efter donationen, dels glädjen över att gett någon hälsa åter men även lidande i form av 

smärta, trötthet och känslor av förlust. Många donatorer ville att deras relation till 

mottagaren skulle vara densamma som innan donationen men relationen blev för många 

istället starkare. Vårdrelationen framställs av flera som positiv men det förekommer 

också att donatorer upplevde att de inte fick bekräftelse från vårdpersonalen. 

Diskussionen behandlar donatorns lidande i samband med donationen. Det talas om hur 

intimiteten till mottagaren kan påverka donatorns vilja att donera.  

 

Nyckelord: Levande donator, njurdonation, transplantation, upplevelser, levd erfarenhet. 
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INLEDNING 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen kom författarna åtskilliga gånger i kontakt 

med människor som led av kronisk njursvikt och var i behov av dialys för att överleva. 

Ett intresse väcktes eftersom njurtransplantation ofta sker med organ från en levande 

donator. Att ensam ställas inför valet att donera och ge någon människa en ny tillgång 

till livet är intressant att studera. Det är också viktigt att visa de upplevelser donatorerna 

har eftersom de genomgår ett stort kirurgiskt ingrepp. Under år 2009 genomfördes 392 

njurtransplantationer i Sverige varav 163 donerades från levande donatorer 

(Donationsrådet, 2009). Kurslitteraturen har under utbildningens gång varit begränsad 

när det gäller donatorn och med Evans (2002) metod vill vi sammanställa den 

kvalitativa forskningen för att uppmärksamma njurdonatorerna. 

 

BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras vad en donator är, vem som kan bli det samt det som sker i 

samband med donationen.  I texten beskrivs tidigare forskning om donatorn samt 

gällande lagstiftning.  Bakgrunden innefattar även en kort beskrivning om mottagaren 

till njuren.  

 

Donator 
 

Med begreppet donator menar Nationalencyklopedin (2010) att det är någon som ger 

något från sin egen kropp. Donatorn kan vara besläktad eller icke besläktad med 

mottagaren. Det kan vara föräldrar eller arbetskamrater, men även anonyma donatorer 

förekommer. Donationen kan också ske från en avliden donator. Förutsättning för att en 

frisk människa ska få göra ett kirurgiskt ingrepp och donera är att transplantationen 

måste ha en rimlig chans att lyckas. Njurdonation är helt frivillig och den blivande 

donatorn ska vara fullständigt informerad om de risker som donationen innebär både på 

lång och kort sikt (Lennerling & Persson Omnell, 2004). Fördelar med att en njure 

kommer från en levande donator är att den garanterat är frisk samt att väntetiden för 

mottagaren blir kortare. Njuren börjar fungera direkt i samband med transplantationen 

och chansen att den fungerar även på längre sikt är större. Operationen kan dessutom 

planeras efter mottagarens bästa möjliga hälsotillstånd, även innan dialys har påbörjats. 

Av de njurar som transplanteras från levande donatorer är det cirka 95 % som fungerar 

efter ett år och efter fem år är det cirka 85 % av de transplanterade njurarna som 

fungerar. Vid transplantation från avlidna donatorer är det cirka 90 % av de 

transplanterade njurarna som fungerar och cirka 70 % av njurarna fungerar fortfarande 

fem år efter donationen (Lennerling & Persson Omnell, 2004). 

 

Hälsoundersökning och vävnadstypning 

 

Bakkan et. al (2002) skriver att donatorn sen tidigare måste varit fri från sjukdom. 

Donatorn genomgår en omfattande hälsoundersökning bestående av hjärt-, lung-, lever- 

och njurfunktion samt kontroll av aorta, njurkärl och urinvägar. Blodprov tas för att 

kunna utföra ett korstest mellan mottagarens serum och donatorns blodceller. Om 

korstestet är positivt, har mottagaren antikroppar mot donatorn och transplantationen 
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kan då ej genomföras på grund av risk för omedelbar rejektion (Lennerling & Persson 

Omnell, 2004). Rejektion är en avstötningsprocess av det transplanterade organet som 

sker om mottagarens immunförsvar angriper den främmande vävnaden, alltså den nya 

njuren (Grefberg & Johansson, 2007). De strukturer som finns på den transplanterade 

njuren kallas för transplantationsantigener. De två viktigaste systemen är AB0 som 

används vid blodgrupperingen, samt HLA systemet (Human leukocyte antigen). 

Mottagarens immunförsvar reagerar mot de här strukturerna och eventuell rejektion kan 

uppstå på grund av att de inte stämmer överens med mottagarens egna ytstrukturer 

(Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Lagar 

 

Svensk författningssamling (1995) skriver att en organdonation ej får ske om denna är 

förenlig med risk för allvarlig fara för donatorns liv eller hälsa. Ingrepp får inte göras på 

personer under arton år eller som på grund av psykisk störning saknar förmåga att 

lämna samtycke. Det är läkarens skyldighet att upplysa donatorn om ingreppet och vilka 

risker det är förenligt med. Läkaren ska dessutom förvissa sig om att donatorn som har 

lämnat samtycke har förstått innebörden av upplysningarna och skriftligt samtycke från 

donatorn krävs. Socialstyrelsen (1997) skriver att det måste finnas särskilda skäl för att 

donera till en person som donatorn ej är besläktad med eller står nära. När det gäller 

donation från underåriga eller en person med psykisk störning krävs samtycke från 

vårdnadshavare eller god man, men ingreppet får dock aldrig ske mot donatorns vilja. 

 

Operationen 
 

En njurdonation görs under narkos och kan både opereras öppet samt med laparaskopisk 

teknik (Lennerling & Persson Omnell, 2004). Vid laparaskopisk teknik kan enbart den 

vänstra njuren tas ut på grund av att den högra njuren har en kortare ven. Den korta 

venen försvårar anastomoseringen hos mottagaren samt att den kan vara svår att stänga 

av under uttagning. Fördelen med flanksnitt är att det går lättare att ta ut njuren, men det 

här snittet kan bli stort och orsaka besvär hos donatorn. Ibland måste en bit av elfte eller 

tolfte revbenet avlägsnas för att komma åt njuren, vilket ytterligare kan försvåra för 

donatorn. En annan öppen operationsmetod är buksnittet som innebär att peritoneum 

(bukhinnan) tas åt sidan medialt utan att penetreras. Den här metoden är dock mer 

krävande då den har begränsad åtkomlighet men ger i sin tur endast måttliga besvär för 

donatorn. Valet av operationsteknik är beroende av anatomiska förhållanden samt 

kirurgens vana och kunskap om de olika teknikerna (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 

2002). Vårdtiden brukar vara enligt Lennerling och Persson Omnell (2004) cirka en 

vecka och donatorn blir sjukskriven ungefär fyra till åtta veckor.  

 

Omvårdnad av donatorn  

 
Almås och Gjerland (2002) skriver om omvårdnad vid en nefroektomi som donatorn har 

genomgått. Narkosen kan ge illamående och donatorn kan behöva läkemedel mot detta. 

Donatorn får även en urinkateter som oftast avlägsnas en dag efter operationen 

(Lennerling, Nordén & Fredriksson, n.d.). Allmän postoperativ omvårdnad utförs som 

kontroll av puls, blodtryck, andningsfrekvens, saturation, temperatur, hemoglobin samt 

observation av förband (Almås & Berntzen, 2002). Det är vanligt med stelhet och ömhet 
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i muskulatur kring operationssnittet, donatorn kan då behöva hjälp med att ändra läge i 

sängen. Smärtans intensitet varierar beroende på operationsteknik samt att smärtan även 

påverkar möjligheten för tillfredställande lungventilation. Det är därför viktigt att 

donatorn har god smärtlindring för att minska risken för komplikationer orsakade av 

immobilisering.  Tidigare gjord forskning av Feltrin et al. (2008) visar att en månad 

efter operationen upplevde de flesta donatorer varierande problem som smärta, hinder 

att utföra dagliga aktiviteter samt svårigheter att återgå till arbete. De här problemen 

upplevdes däremot som milda eller måttliga. Smärta kan enligt Eriksson (1994) 

beskrivas som ett sjukdomslidande. Begreppet innefattar de fysiska symtom som 

donationen för med sig men även konsekvenser som upplevelser av att vara begränsad. 

Det här kan förstås som ett livslidande vilket Eriksson (1994) beskriver som ett lidande 

som hänger samman med hela människans existens och aktualiseras ofta då människan 

blir sjuk. Att bli sjuk och inte kunna prestera och ”göra rätt för sig” är centralt i 

livslidandet. Feltrin et al. (2008) talar om andra symtom som donatorerna upplevde, 

vilka var viktökning, svagare fysiskt motståndskraft, förlorad känsel vid 

operationsområdet samt ökad diures. Majoriteten i studien trodde dock att symtomen ej 

skulle bli långvariga och kände glädje över en lyckad transplantation samt stolthet över 

att de hade hjälpt mottagaren. Wiedebusch, et al. (2009) skriver däremot i sin studie att 

donatorer antingen upplevde ångest, depression eller båda delarna efter att ha donerat 

sin njure. 

 

I vårdandet bör sjuksköterskan ha ett livsvärldsperspektiv där hon/han tar hänsyn till 

donatorns levda och kanske komplexa verklighet. Att lyssna till donatorns berättelse ger 

därför sjuksköterskan viktig kunskap om hur donatorn upplever sitt lidande. Livsvärlden 

beskrivs som den verklighet som människan dagligen lever i och tar för given 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I sjuksköterskans relation 

till donatorn kommer det mellanmänskliga samspelet fram och det är i detta som vi 

utvecklas som människor. Vårdrelationen mellan donatorn och sjuksköterska blir därför 

betydelsefull för utan den blir omvårdnaden stel och teknologisk betingad. 

Vårdrelationen ska präglas av ett jag-du förhållande där donatorn och sjuksköterskan 

har ett ömsesidigt, jämlikt, accepterande och bekräftande tillvägagångssätt. Vårdaren 

behöver inverka positivt och stödja donatorn i dennes livssituation samt kunna skapa en 

dialog, för att åstadkomma det här förhållandet (Wiklund, 2003).  

 

Förändringar och komplikationer hos donatorn  

 
En del av donatorerna menade, i tidigare forskning, att deras kropp förändrats efter 

donationen eftersom att de hade fått ett tydligt operationsärr (Feltrin et al., 2008). 

Kroppen beskrivs av den franske filosofen Merleau-Ponty (1997) som vårt medel till 

kontakt med omvärlden. Han skriver också att kroppen är ett subjekt snarare än ett 

objekt eftersom kroppen ständigt är närvarande. Han fortsätter med att kroppen är säte 

för vår identitet, det är med våra sinnen som vi skapar oss själva och den värld vi lever 

i. Det här innebär att människans upplevelse av sig själv, identiteten, förändras som en 

konsekvens av en sjukdom eller skada. Dahlberg et al. (2003) skriver att den subjektiva 

kroppen ger oss kunskap om att kroppsorgan inte enbart är viktiga i sig utan snarare är 

intresset riktat mot hur det levs och erfars av människan. Människan består förutom 

kroppen av själ och ande. I själen innebor våra tankar och känslor, i de här finns vår 

självmedvetenhet alltså hur vi upplever oss själva, hur vi är, bör och vill vara. Vår 
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förmåga att tänka, känna och fatta beslut finns även det i själen. Det andliga och 

själsliga förknippas lätt med varandra men skiljer sig åt genom att det andliga ställer 

existentiella frågor som t.ex. varför finns jag? Vad är meningen med mitt liv och varför 

händer detta mig? Det här visar människans förmåga att reflektera över sin plats i 

tillvaron. Kropp, själ och ande bildar tillsammans en helhet som kallas människan vilket 

innebär att en människa samtidigt är alla delarna och kan inte reduceras till en enskild 

del (Wiklund, 2003). Frade et al. (2008)  beskriver att en del donatorer var rädda för sin 

framtida hälsa men de flesta oroande sig inte för framtiden. Feltrin et al. (2008) skriver 

vidare om att donatorerna blev mer oroliga över sin hälsa efter donationen, att de skulle 

bli sjuka och förlora den kvarvarande njuren eller inte ha möjligheten att använda vissa 

typer av läkemedel. 

 

För att eventuella komplikationer ska upptäckas går donatorn på efterkontroll. Enligt 

Bäckman och Fehrman-Ekholm (2002) så efterkontrolleras de flesta donatorer en till två 

gånger i samband med donationen men kontrollerna bör enligt författarna göras tills 

donatorn känner sig helt återställd. Efter ett år görs sedan en mer noggrann utredning 

med kartläggning av blodtryck, njurfunktion, urinstatus samt allmänstatus.  Donatorn 

har endast en njure kvar och därmed halva njurfunktionen. Kroppen kompenserar i regel 

detta genom att öka funktionen så att glomerulusfiltrationen uppnår cirka 75 % av den 

ursprungliga njurfunktionen efter en tid. En annan viktig konsekvens är att donatorn 

förlorar sin reservnjure och skada eller cancer i den kvarvarande njuren kan leda till 

utveckling av uremi (Lennerling & Persson Omnell, 2004). Trots att njurfunktionen 

reduceras så verkar inte njurens funktion avta snabbare med åldern jämförelsevis med 

människor i samma ålder som har två njurar. Förekomst av hypertoni har inte heller 

visat sig vara vanligare. Det har däremot framkommit att främst kvinnliga donatorer har 

en lägre förekomst av hypertoni än normalbefolkningen och i Sverige har hittills inga 

dödsfall som är relaterade till njurdonationen inträffat (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 

2002). 

 

Mottagare 
 

Det som orsakar att en människa är i behov av en ny njure är symtomgivande kronisk 

njursvikt. Kronisk njursvikt innebär enligt Johansson (2004) när GFR 

(glomerulusfiltrationen) har minskat till ungefär ¼ av det normala. Då börjar de 

uremiska symtomen att bli uppenbara. Dessa symtom är vanligtvis trötthet som inte 

försvinner vid sömn, frusenhet, försämrad aptit och viktminskning. När njurfunktionen 

försämras förvärras även de uremiska symtomen och då blir dialys en behandling för att 

lindra lidandet (Eyre, 2004). En form av dialys är hemodialysen som Sundqvist och 

Tungsten Lindblad (2004) skriver om. Hemodialysen innebär en stor förändring för de 

som berörs, bl.a. blir patienten uppbunden efter dialysavdelningens tider. Behandlingen 

sker oftast tre gånger i veckan med resor till och från sjukhuset. Hemodialysen kräver 

en tillgång till mottagarens blodbana.  Ett annat alternativ är peritonealdialys som inte 

kräver tillgång till blodbanan. Patienten har istället en kateter inopererad i bukhålan. 

Peritoneum med dess olika skikt fungerar här som ett dialysfilter (Johansson & 

Sundqvist, 2004). Njurtransplantation från en levande eller avliden donator är inget bot, 

men är det enda som kan göra människan fri från dialys vid kronisk njursvikt med 

uremiska symtom.  
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PROBLEMFORMULERING 

Vid en njurtransplantation ställs en donator inför valet att donera en av sina njurar. I 

tidigare gjord forskning beskrivs både positiva upplevelser som glädje och stolthet av 

att vara donator men även negativa aspekter framkommer som smärta, oro över den 

framtida hälsan samt att kroppen kändes förändrad. Med utgångspunkt i den subjektiva 

kroppen ger donatorn en bit av sin kropp och upplevelsen av sig själv kan påverkas 

vilket både kan ge ett lidande och en förändrad livsvärld. Genom att spegla donatorns 

levda erfarenheter av att donera en av sina njurar, kan sjuksköterskan med ökad kunskap 

utveckla vården av den här patientgruppen för att kunna bemöta de här människorna på 

ett djupare plan och därmed utveckla en bättre vårdrelation.  

 

SYFTE 

Att belysa donatorers upplevelser av att donera en av sina njurar. 

 

METOD 

Fribergs (2006) modell ”att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning” har använts men vi har valt att utgå från originalartikeln av Evans 

(2002) för att sammanställa de artiklar som hittades under den egentliga 

litteratursökningen. Friberg (2006) skriver om den egentliga litteratursökningen som 

datainsamlingen och sökningen måste ske på ett strukturerat sätt i litterära dokument för 

att kunna ge svar på syftet. Vi har därför dokumenterat noggrant vilken databas, vilka 

sökord samt antal träffar när vi har genomfört sökningar.  Kvalitativ forskning har 

använts i vårt resultat eftersom Friberg (2006) skriver att kvalitativa studier bl.a. avser 

att skapa kunskap om människors upplevelser och erfarenheter vilket svarande an mot 

vårt syfte. Friberg (2006) anser att det är problemformuleringen och syfte som styr 

vilken typ av litteratur som ska användas. 

 

Litteratursökning 
 

Den inledande litteratursökningen genomfördes i databaserna: Academic Search 

Premier, Medline, Pubmed samt Scopus. Vi använde oss av Swedish Mesh för att se de 

olika ämnesorden på engelska och de vi fick fram var donor, recipient, transplantation, 

living donor, kidney samt experience. Sökorden användes i olika kombinationer för att 

få en överblick över vad som fanns inom området. Sökningen gjorde att vi beslutade oss 

för att beskriva donatorns upplevelser av att ge en njure. Den inledande 

litteratursökningen gav oss kunskap om vilka typer av ämnesord som användes inom 

området när vi sedan gjorde den egentliga litteratursökningen. 

 

I den egentliga litteratursökningen användes sökorden; Living Donor, Nursing, Living 

Kidney Donors, Interviews, Organ Donation, Decision, Transplantation, Recipient, 

Kidney Transplantation, Donor, Kidney, Transplant och, Experience. Kombinationerna 

av sökorden, antalet träffar samt de artiklar som inkluderades i resultatet i de olika 

databaserna, presenteras i bilaga 2. De aktuella databaserna var; Academic search 

Premier, Pubmed och Cinahl. De här databaserna valdes på grund av att de är stora 
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samt behandlar vårt ämne.  Vi använde oss av sökhistoriken vilket innebär att man söker 

på ett sökord i taget för att sedan kombinera dem. Det här gjorde vi för att få struktur 

och göra sökningen mer överskådlig. Samma sökord användes i databaserna eftersom 

de gav relevanta träffar.  De begränsningar vi gjorde var ”peer rewied” vilket innebär att 

databasen tar med de artiklar som är vetenskapligt granskade. Våra inklusionkriterier 

var att studien skulle vara kvalitativ samt svara an mot syftet samt att artiklarna skulle få 

minst ”medel” enligt kvalitetsgranskningsprotokollet (C. Wallengren, personlig 

kommunikation, 29 januari, 2010). Våra sökningar begränsades inte rörande årtal. 

Exklusionskriterier var om artikeln inte var vetenskaplig rörande struktur t.ex. att det 

inte fanns någon metod samt att vi uteslöt artiklar med kvantitativ metod och de artiklar 

som inte svarade an mot vårt syfte. Vi har inte gjort några manuella sökningar i 

artiklarnas referenslistor eftersom vi har hittat tillräckligt med material. 

Litteratursökningen resulterade åtta kvalitativa artiklar som presenteras översiktligt i 

bilaga 1. 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 
 

De åtta artiklar som litteratursökningen genererade genomgick en kvalitetsgranskning 

rörande syfte, metod, urval, datainsamling, dataanalys, etiska frågor och diskussion. 

Utifrån dessa områden betygsätts artikeln med ett poängsystem och beroende på hur 

många poäng artikeln får, blir den av hög, medel eller låg vetenskaplig kvalitet. Mallen 

presenteras i bilaga 3. 

 

Analys 
 

Vi valde att använda oss av Evans (2002) beskrivande syntes som analysmetod då vi 

ansåg att den kunde hjälpa oss att knåda fram donatorernas upplevelser av att donera en 

njure. Analysen gjordes tillsammans av författarna. Modellen delas i fyra steg, där det 

första innebär att välja ut det material som ska analyseras, vilket i vårt fall var 

kvalitativa artiklar. I steg två fortsatte vi sedan med att läsa resultaten ett flertal gånger 

för att få en övergripande förståelse av innehållet. Efter det plockades nyckelfynd som 

ord, meningar, stycken eller citat ur artiklarna som svarade an mot vårt syfte som 

därefter sammanställdes i ett gemensamt dokument. Dokumentet skrevs sedan ut och 

klipptes isär. Nyckelfynden lästes, analyserades och sorterades efter likheter och 

olikheter. Med nyckelfynden i grupper bildades sedan nya subteman och huvudteman 

vilket ligger i steg tre. Här gick vi tillbaka till originalartiklarna och kontrollerade att 

ingen misstolkning hade skett av nyckelfynden. Resultatet sammanställdes sedan under 

steg fyra under nya teman (tabell 1) som med refererade beskrivningar från 

originalartiklarna styrkta med citat.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i teman och subteman. Under temat ”att ge en bit av sig själv”, 

framkommer upplevelsen i samband med valet att donera. ”Att stå fast vid sitt val”, 

beskriver de upplevelser som donatorerna kände när de hade bestämt sig för att donera. 

Förändringar i donatorns liv på grund av donationen, behandlas under temat ”Att 

påverka och påverkas”. I det sista temat ”Att ha varierande relationer” tas det upp om 
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hur relationen till mottagaren har påverkats samt på vilket sätt donatorerna har upplevt 

vårdrelationen i samband med donationen. 

  

Tabell 1 beskriver de teman med tillhörande subteman som bygger upp 

resultatet. 

Teman: Subteman: 

Att ge en bit av sig själv  Av kärlek 

 Av ansvar 

Att stå fast vid sitt val  Mental förberedelse 

 Känslor och rädslor 

Att påverka och påverkas  Känslan av att ge någon hälsa  

 En förändrad kropp och själ 

 Att värdera transplantationen som 

misslyckad 

Att ha varierande relationer  Förhållandet till mottagaren 

 Vårdrelationen 

 

Att ge en bit av sig själv 

Upplevelser vid valet av att donera en njure framkommer tydligt i sammanställd 

forskning. Donatorerna upplevde att valet var frivilligt och gjordes av kärlek även om 

det inträffar att en del kände det som deras ansvar. Ett starkt motiv till att vilja donera 

var att se den blivande mottagaren bli sämre i sin sjukdom och få en försämrad 

livskvalitet.  Ett annat skäl som främst äkta makar hade var att de ville återgå till det liv 

de hade innan mottagaren drabbades av symtomgivande njursjukdom. 

 

Av kärlek 

 

Donatorerna uttryckte i ett flertal studier att valet att donera en av sina njurar var helt 

frivilligt och kände inga krav från familj eller sjukvårdspersonal (Andersen, et al., 2005; 

Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003). Sanner (2005) skriver att donatorerna fick 

ompröva sitt beslut flera gånger då sjukvårdspersonal ville försäkra dem att valet var 

frivilligt och att de kunde avbryta donationen när som helst, ända tills de låg på 

operationsbordet. En donator berättar:  

 

”I feel I did the right thing and I chose to do it myself. Nobody forced me 

to do it.” (Andersen, et al., 2005, s. 92).  

 

 

I de flesta av studierna framkommer det att en viktig motivation för donatorerna var när 

de såg den blivande mottagaren bli sämre i sin njursjukdom (Brown, et al., 2008; 



 8 

Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003). Crombie och Franklin (2006) berättar om att 

donatorerna insåg allvaret i situationen först när de såg den blivande mottagaren i en 

sjukhussäng, det var en visuell påminnelse om hur sjuk mottagaren var.  Visionen att få 

se mottagaren återfå sin hälsa och livskvalité och inte behöva gå i dialys var ännu en 

anledning till att vilja donera (Gill & Lowes, 2008; Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 

2003). En del donatorer var rädda för att mottagaren skulle begå självmord på grund av 

dialysbehandlingen medan andra var rädda för att mottagaren snart skulle dö om de inte 

fick en ny njure (Sanner, 2005). En donator uttrycker i följande citat att det kändes 

självklart att donera: 

 

"I went and saw her on dialysis. . . and I said, ‘Oh my God.' If anybody 

had a question [about donation] then go and see them put on a machine." 

(Brown, et al., 2008, s.95). 

  

Det framkommer också att känslan av att vilja donera var, hos vissa donatorer, högst 

personlig och utgick från donatorns inre föreställningar om önskan att göra det rätta 

utifrån sin livsåskådning (Andersen, et al., 2005; Brown, et al., 2008). Andersen et al. 

(2005) fortsätter med att för donatorerna med den livsåskådningen blev donation något 

självklart och naturligt att göra: "I mean what I did, I did for my brother, and it was a 

personal decision. I'm not looking to be sort of glorified or praised." (Brown, et al., 

2008, s.96). Många donatorer kände utan minsta tvekan en omedelbar önskan att hjälpa 

mottagaren. De beskrev donationen som ett självklart val för att hjälpa den sjuka och 

gjorde inte heller donationen för sin egen skull (Andersen, et al., 2005; Gill & Lowes, 

2008; Sanner, 2005). En förälder upplever att beslutet om att donera till sitt barn inte var 

något att fundera på och tänkte inte på eventuella komplikationer eller begränsningar i 

vardagen som kunde uppstå (Brown, et al., 2008). Andersen et al. (2005) skriver om en 

förälder som berättar om att kunna hjälpa sitt barn genom att ge en njure för barnets 

välbefinnande betyder allt. Ytterligare en förälder berättar: 

  

‘‘It’s just something that I can do. I can give my daughter a kidney and a 

new lease of life. I should imagine anybody would want to do that’’ (Gill 

& Lowes, 2008, s.1611). 

 

Vidare beskrivs en anledning till att vilja donera (Gill & Lowes, 2008; Haljamäe, 

Nyberg & Sjöström, 2003) som att kunna återgå till sitt tidigare liv tillsammans med sin 

livspartner. De tittade tillbaka på de saker de tidigare gjort tillsammans och såg en utväg 

för att kunna fortsätta som förut. Donatorerna kunde på grund av det här beslutet känna 

sig egennyttiga då de såg sitt egna liv förbättras. En informant uttrycker:  

 

”I looked upon how we lived before and how we live now and I wanted us 

to go on having a good life together. We both love an open air life and 

want to sail and walk together – that was the basis for my decision” 

(Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003, s.505). 

 

Av ansvar 

 

Trots att valet var frivilligt upplevde somliga donatorer i studien skriven av Andersen, 

et al. (2005) ett ansvar att vara den som skulle donera på grund av deras roll i familjen, 



 9 

t.ex. att vara äldst av syskonen samt att kompatibilitetstestet överensstämde. (Andersen, 

et al., 2005; Brown, et al., 2008) beskriver i sina studier om att det diskuterades om vem 

som var mest lämplig att donera i familjen när det fanns mer än en passande donator och 

det visade sig att stöd från omgivningen var viktigt för deras beslut.  Brown et al. (2008) 

skriver om exempel på vad stöd kunde innebära för en donator som att familjen ställer 

upp och tar hand om donatorns barn men att stödet även fanns på ett psykologiskt plan. 

Att söka information om donationen och vilka risker den innebar var ett sätt att kunna 

fatta ett beslut (Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003).  Donatorer i studierna skrivna av 

(Andersen, et al., 2005; Brown, et al., 2008) kände att valet skulle vara enbart deras eget 

och att de behövde överväga beslutet, men när de väl bestämt sig stod de fast vi sitt 

beslut. En donator uttrycker valet på detta sätt:  

 

”As long as the people that are most important to you are supportive, 

that's all that really counts. ... I don't think you should make a decision on 

what the other people tell you to do; you have to know in your heart what 

you want to do. And once you've made that decision, you shouldn't let 

people change your mind either.” (Brown, et al., 2008, s.97). 

 

Att stå fast vid sitt val 

 
När donatorerna hade bestämt sig för att donera började de förbereda sig för vad som 

skulle komma genom att exempelvis relatera till tidigare erfarenheter av att vara patient 

eller genom sin religiösa tro. De uttryckte även en oro att gå ifrån att vara en frisk 

individ till att bli en patient samt kände rädsla för eventuell rejektion hos mottagaren.  

 

Mental förberedelse 

 

En studie visar att donatorerna förberedde sig inför den kommande operationen på olika 

sätt. En del relaterade till tidigare upplevelser av att vara på sjukhus och opererats, 

medan andra förberedde sig genom att aktivt söka information och känna fullständig 

tillit till vårdpersonalen. Donatorerna kände att de var väl förberedda på smärtan efter 

att ha genomgått ett informationsprogram innan operationen (Andersen, et al., 2005). 

Följande citat beskriver hur en informant relaterar till sina tidigare upplevelser av att 

vara på sjukhus: 

 

”I knew how it was, coming to the hospital as a fit individual and 

departing in a different condition. Fifteen years ago I went through 

abdominal surgery. That time I was feeling fit before surgery, went 

through the operation and felt very ill afterwards. So I knew how it was.” 

(Andersen, et al., 2005, s.93). 

 

Det fanns också de donatorer som använde sig av sin tro för att känna sig trygga i sin 

situation. Någon uttryckte att de bad och sa till mottagaren att han/hon kunde vara lugn 

för att allt skulle ordna sig (Brown, et al., 2008). En donator uttrycker sin tro följande: 

 

"My faith kept me believing that nothing would go wrong." (Brown, et al., 

2008, s.96). 
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Känslor och rädslor 

 

Donatorerna talade om rädslor för rejektion efter operationen (Brown, et al., 2008; 

Williams, Colefax, Driscoll & Dawson, 2009). En donator uttrycker oro inför 

operationen: "[I was] nervous, obviously, because I thought you never know if you're 

going to die on the table"—or long-term should they experience kidney failure in the 

future—" (Brown, et al., 2008, s.95). Andersen et al. (2005) studie visar dessutom att 

donatorerna tyckte att det kändes främmande att gå ifrån att vara en fullständigt frisk 

individ till att bli sjukskriven. Många av donatorerna hade inte tidigare upplevt att vara 

patient och tanken på det var obekant, vilket en informant uttrycker nedan: 

 

”I don’t know how to put this. It is a very strange feeling, positive because 

I shall help my father, but at the same time feeling a bit negative about 

being a fit individual coming to the hospital, and then being discharged 

with a notification of sick leave in your hand. It was indeed a new 

experience. One has never been hospitalized before!” (Andersen, et al., 

2005, s.92). 

 

Donatorerna beskriver känslor av oro i väntan på resultaten av de tagna proven under 

undersökningsperioden. I studien beskrivs också att när väl testet var gjort var 

donatorerna stolta över sina friska kroppar och att de var kapabla att ge en frisk njure till 

mottagaren. Uppskjutandet av operationen däremot, verkade frigöra negativa känslor 

och oro hos donatorn, som hittills hade varit undertryckta (Sanner, 2005). Det fanns 

även en förälder som uttryckte rädsla för att inte ha kvar en njure att donera ifall någon 

av hans/hennes barn skulle behöva en (Brown, et al., 2008). 

 

Att påverka och påverkas 

 
Donationen förändrade donatorns liv både positivt och negativt. Positivt till följd av att 

ha gett en människa ett bättre liv och hälsa, negativt genom att kroppen och själen 

förändrades samt att återhämtningen ofta blev längre än vad donatorn var förberedd på. 

När transplantationen misslyckades fick donatorn känslor som att inte ha gett 

mottagaren en tillräckligt bra njure men de kände ändå ingen ånger. 

  
Känslan av att ge någon hälsa 

 

Två studier skrivna av (Andersen, et al., 2007; Williams, Colefax, Driscoll & Dawson, 

2009) visar på att känslan efter att donerat en njure var övergripande positiv. 

Donatorerna tyckte det var en vän känsla över att ha donerat och fick dessutom ett ökat 

självförtroende (Andersen, et al., 2007; Brown, et al., 2008). Donatorerna kände stolthet 

av att ha donerat och gett en annan människa hälsa samt att det var en behaglig känsla 

när andra frågade om deras upplevelser (Andersen, et al., 2005; Andersen, et al., 2007; 

Gill & Lowes, 2008). En donator berättar vidare om att den här upplevelsen har varit 

väldigt positiv för alla i hans familj. Han kände att han hade gjort något som verkligen 

var värt något för hans syster, som var mottagaren, och hennes familj för en relativt liten 

försakelse (Gill & Lowes, 2008). Berättelser om att donatorerna växt som människor 

framkommer enligt Andersen et al. (2005) och som Williams et al. (2009) beskriver att 
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deras syn på livet förändrats. Det fanns förhoppningar om att bli mindre själviska och 

fokusera mer på andra människor (Andersen, et al., 2007). En person berättar: 

 

"I really felt good about myself. [I] did something pretty incredible that 

most people never do." (Brown, et al., 2008, s.97). 

 

Ett flertal studier beskriver det som en underbar känsla och glädje när de såg mottagaren 

tillfriskna, att donationen verkligen var värd att genomgå då mottagaren återfick sin 

hälsa (Andersen, et al., 2005; Andersen, et al., 2007; Brown, et al., 2008; Williams, et 

al., 2009). Att mottagaren hade blivit en sundare människa gav en stor glädje enligt en 

donator i studien skriven av Andersen et al. (2007). Brown et al. (2008) berättar om en 

annan donators känsla av glädje när mottagaren hade fått tillbaka sin ungdom samt 

friheten att kunna äta och dricka vad hon/han ville igen. Williams et al. (2009) beskriver 

att det var stort för donatorerna att se mottagaren få tillbaka ett normalt liv, vilket ses i 

nedanstående citat.    

 

”Just to see my father [recipient] happy, not grouchy...able to eat what he 

w a n t s...just to see my mum so happy now too...just to see my dad not 

having to worry about dialysis and getting back to a normal life was just 

huge to see and...[it] warms me greatly to see t h a t.” (Williams, et al., 

2009, s.425). 

 

Enligt studien skriven av Gill och Lowes (2008) var det ingen av donatorerna som 

ångrade sitt beslut att donera i efterhand. Samtliga donatorer i Brown et al. (2008) 

studie hade också blivit förespråkare av njurdonation. När donatorerna blev tillfrågade 

om de skulle donera igen om detta var möjligt svarade de att de skulle göra det utan att 

tveka.  

  

En förändrad kropp och själ 

 

Illamående upplevdes som ett stort problem för donatorerna i studien skriven av 

Andersen et al. (2005) vilket de kände sig oförberedda på och som var psykiskt 

påfrestande. Smärta var också ett problem för donatorerna postoperativt och hos vissa 

var denna extrem. En donator beskrev i studien skriven av Crombie och Franklin 

(2006), smärtan som svår, intensiv och plågsam, att det kändes som om en kniv som 

skar i kroppen. Donatorn kände sig inte redo för att möta den här typen av smärta vilket 

gjorde henne rädd och tankar på döden kom upp. Operationsärret uppgavs som en stum 

känsla av donatorerna i studien skriven av Andersen et al. (2007). De kände dessutom 

ömhet och värk där njuren hade suttit, samt en obekväm och sträckande känsla i 

muskulturen runt operationssåret. Upplevelsen av smärtan uttrycks av en donator på 

nedanstående sätt: 

 

”The next thing I wake up...in a [big] load of pain...for three days I was... 

in a fair bit of pain... And I didn’t real -ize how painful it was until I tried 

to get up the next...I virtually just crawled on my feet and it felt like being 

hit by a truck...that’s the only way I can describe it because the wholebody 

was just [weak].” (Williams, et al., 2009, s.424). 
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Efter operationen upplevde donatorerna en enorm trötthet som de beskrev som att vara 

helt utslagen. De kände även brist på energi, som orsakade begränsningar i deras liv 

(Andersen, et al., 2007; Williams, et al., 2009). Frustration, leda och depression en lång 

tid efteråt var ytterligare känslor som framkom hos donatorerna (Crombie & Franklin, 

2006; Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003; Williams, et al., 2009). En anledning till att 

donatorerna kände frustration var att de var tvungna att överlåta uppgifter, till andra 

familjemedlemmar, som de tidigare hade gjort själva. Det fanns även de som tyckte att 

deras återhämtning gått långsammare än förväntat och att de hade blivit begränsade i 

vardagen i flera månader (Andersen, et al., 2007; Williams, et al., 2009). Donatorerna i 

(Andersen, et al., 2005; Williams, et al., 2009) studier kände oro för vad som kunde 

hända mottagaren på grund av transplantationen samtidigt som de återhämtade sig 

själva. För att hitta mening i det egna lidandet fokuserade donatorerna i studien skriven 

av Andersen et al. (2005) på mottagarens förbättring samt att relatera situationen till 

tidigare livserfarenheter. Donatorerna beskrev dessutom en känsla av förlust och sorg 

efter donationen (Andersen, et al., 2007; Brown, et al., 2008). En donator beskriver 

känslan av förlust:  

 

”When you have a child, you're going to come out of the operating room 

with something. And now you're going into surgery and you're coming out 

of there without something." (Brown, et al., 2008, s.96). 

 

En far beskriver i Andersen et al. (2007) studie att det var ansträngande när han, utöver 

sitt arbete, delvis var på sjukhuset för att ta hand om mottagaren och delvis var hemma 

för att ta hand om sin dotter. Att både vara patient och närstående till mottagaren 

upplevdes av donatorerna som en svår utmaning, speciellt hos de donatorer som hade en 

mödosam återhämtning från operationen. Citatet nedan skildrar upplevelsen av att vara 

både patient och närstående: 

 

”For me, being both a relative and a patient was the greatest challenge. I 

have always taken care of my brother and felt responsible. It has always 

been like that, you know!” (Andersen, et al., 2005, s.93). 

 

Som kontrast till en känsla av sorg och förlust upplevde en del donatorer att de inte mist 

något även om de nu bara hade en njure kvar. De uttryckte att de inte kände någon 

fysisk skillnad och drog liknelser med att dra ut en tand. På grund av att njuren inte var 

något synligt som t.ex. ett ben, utgjorde den heller inte någon känsla av förlust. 

Åtskilliga donatorer tyckte även att deras operationsärr var irrelevant (Andersen, et al., 

2005; Williams, et al., 2009). En donator berättade att han/hon inte sörjde för den 

borttagna njuren: 

 

”I don’t actually feel like I had to mourn for that kidney to go because it’s 

not really gone, it’s gone into my father. I can still see it.” (Williams, et 

al., 2009, s.424). 

 

Att värdera transplantationen som misslyckad 

 

Vid de fall då mottagaren stött bort den transplanterade njuren och var tillbaka i dialys 

eller avlidit kände en del donatorer skuld över att inte ha gett en tillräckligt bra njure 
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(Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003). Williams et al. (2009) fortsätter med att berätta 

om en donator som upplevde en stor besvikelse för mottagarens skull på grund av 

rejektion, de hade varit så positiva angående transplantationen. Sorg, depression, tomhet 

och orkeslöshet var andra känslor som förekom vid rejektion samt att det var något 

oväntat och stressande. Vid de tillfällen som mottagaren avled uttryckte donatorer det 

som att de föll isär både fysiskt och psykiskt. En donator upplevde det som en märklig 

känsla vid tanken på att en bit av en själv ligger på kyrkogården. Samma donator 

beskriver i citaten nedan de känslor han/hon upplevde efter mottagarens död: 

 

‘‘At six o’clock in the morning a family member called me, telling me that 

he (therecipient) was dead. I was really low, to put it mildly. I fell apart 

completely. As a result I was on sick leave for about four months. I had no 

strength and could only manage working half days when finally returning 

to work. Now it is awful to go to the cemetery and visit his grave. A piece 

of me is lying there, too. It is unbelievably strange. You think you did 

everything that you could do. At the same time, it is a very special thought 

that there is actually a part of me lying there. Due to work, I am not able 

to visit his grave regularly and that gives me a bad conscience.’’ 

(Andersen, et al., 2007, s.705).  

 

Känslan av att ha gjort vad de kunnat fanns hos en del donatorer trots rejektion hos 

mottagaren (Andersen, et al., 2007; Brown, et al., 2008). En del donatorer kände att det 

var ödet som hade bestämt resultatet av transplantationen och att de därför accepterade 

situationen (Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003). Trots rejektion övervann känslan av 

att ha gett mottagaren mer tid i livet och donatorerna kände att de skulle göra om 

donationen igen utan att tveka. En informant uttrycker: 

 

"I can go to bed every night knowing that, even though it didn't work, I 

still tried Yes, 1 did what I could do." (Brown, et al., 2008, s.96). 

 

Att ha varierande relationer 

  
I de sammanställda studierna framkommer upplevelser om hur förhållandet till 

mottagaren förändrats samt upplevelser av vårdrelationen. Donatorerna ville inte att 

mottagaren skulle känna någon tacksamhetsskuld och uttryckte en önskan om att 

förhållandet till mottagaren skulle förbli densamma som innan operationen men 

beskrevs i efterhand som starkare. Det var varierande åsikter när det gällde 

vårdrelationen, bemötandet framställdes som både givande och till en besvikelse.   

 

Förhållandet till mottagaren 

 

I studien skriven av Andersen et al. (2005) uttrycker en del donatorer att de hade en 

önskan om att relationen till mottagaren skulle förbli oförändrad efter donationen. Två 

studier (Andersen, et al., 2005; Sanner, 2005) formulerar att donatorerna hade 

önskningar att relationen skulle bli starkare genom det blodsband som skapades till 

mottagaren och (Andersen, et al., 2005; Brown, et al., 2008) förklarar att för många 

donatorer påverkade njurdonationen deras relation till mottagaren positivt och de kände 

ett starkare band. Brown et al. (2008) talar vidare om att relationen till mottagaren blev 
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starkare, speciellt när de tänkte på risken för rejektion och donatorerna kände att livet, 

vad som fanns nu, behövde uppskattas mer på grund av att mottagaren när som kunde 

stöta bort den transplanterade njuren. Ytterligare en önskan som en donator framhäver 

är att hon inte vill att hennes man ska känna att han står i tacksamhetsskuld till henne 

efter donationen: 

 

‘‘I think it’s best not to keep talking about it because it’s over and done 

with. It’s something that we’ve done, it’s benefited both of us, so why go 

on about it? I think it’s important that you get back to normal really. Also, 

I think it’s important for him, he doesn’t want to keep being reminded of it. 

You wouldn’t want him to feel that he’s beholden in any way. So I think 

that you wouldn’t want to keep bringing it up in conversation. I think it’s 

time to move on’’ (Gill & Lowes, 2008, s.1613). 

 

I (Brown, et al., 2008; Williams, et al., 2009) studier yttrade donatorerna en oro för att 

mottagaren inte skulle ta tillräckligt bra hand om sin hälsa, vilket skulle kunna vara 

skadligt eller riskera mottagarens liv. Donatorerna kände att det var svårt att veta hur 

mycket de skulle ingripa samt uttryckte att den nya njuren var en gåva och de ville 

respektera mottagarens val av livsstil som följande citat beskriver: 

 

”When you see [the recipient] not d o i n g...the right thing, it’s hard 

being a donor and a carer and a mother... it’s really hard when you see 

your daugh - ter abusing it. Yes, it is a gift, and I gave it freely, and I’m 

thankful that I’ve given it...and I’m pleased it was a good match, and it 

lasted as long as it did, but I think it must have been a s...tough as an old 

boot...to last as long as it did with the abuse that she gave it... ” (Williams, 

et al., 2009, s.425). 

 

Vårdrelationen 

 

Enligt studierna (Crombie & Franklin, 2006; Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003; 

Sanner, 2005) kände en del av donatorerna sig utnyttjade, ignorerade och övergivna. De 

hade en känsla av att vårdpersonalen ville bli av med dem och att ingen längre 

intresserade sig för dem när donationen väl var gjord. De var också besvikna på att 

uppföljningen efter operationen inte fungerade så som de hade blivit försäkrade om 

innan (Andersen, et al., 2007). Nästkommande citat beskriver det bristande intresset för 

donatorn när donationen var gjord: 

 

”They almost threw me out because they needed my bed for someone 

else.’ ‘Nobody cared for me any longer. Before the operation everybody 

was on his toes for me.” (Sanner, 2005, s.1710). 

 

Artiklarna (Andersen, et al., 2007; Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003; Sanner, 2005) 

berättar om andra donatorer som kände sig nöjda med den vård de hade fått efter 

donationen. Donatorerna var tillfredsställda med den postoperativa vården och att de 

regelbundet blev kontaktade för medicinsk uppföljning det första året efter donationen 

(Andersen, et al., 2007; Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003). De upplevde 

medkännande från vårdpersonalen och fick sina behov av kunskap tillgodosedda när de 
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behövde det (Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003; Sanner, 2005). En donator i citatet 

nedan förklarar:  

 

”At the ward I faced no problems at all. You could turn to anyone and 

they answered without fuss and you could understand everything they 

explained” (Haljamäe, Nyberg & Sjöström, 2003, s.506). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Under litteratursökningen hittade vi en mängd kvantitativa artiklar som genast 

exkluderades eftersom det inte var det vi sökte efter. Vi valde att använda oss av 

kvalitativ forskning för att donatorn får ett större utrymme att berätta om sina 

upplevelser på ett öppet sätt. Analysen enligt Evans (2002) var lätt att följa eftersom den 

var strukturerad och lättförståelig.  Under analysen var de nyckelfynd vi plockade ut 

oftast beskrivande på ett sätt att de var svåra att misstolka och minimerade då risken för 

feltolkning. Det var lätt att gå tillbaka för att granska analysen av den orsaken att vi 

hade numrerat artiklarna från ett till åtta och varje nyckelfynd fick ett nummer. 

Anledningen till att det inte finns några subteman till huvudtemat ”att ge en bit av sig 

själv” är att temat beskriver motiven bakom valet att donera. Eftersom det framkom 

många motiv valde vi att sammanfatta under enbart ett huvudtema för att undvika 

många subteman. Alla artiklar utom en håller hög vetenskaplig kvalité utifrån metoden i 

bilaga 3. Metoden har vissa begränsningar då den innehåller frågor som är känsliga för 

subjektiv bedömning av den som gör kvalitetsgranskningen samt att författarna inte 

anser sig ha den bakgrundskunskapen för att bedöma en artikel på ett korrekt sätt. Vi 

valde ändå att använda metoden framför andra därför att den innehåller ett poängsystem 

som gör det enkelt att få svar om vetenskaplig kvalité utan en gedigen 

bakgrundskunskap i ämnet.  

 

Artiklarna som sammanställningen innefattar kommer från ett antal västerländska länder 

vilket ger en bra bild på upplevelser av njurdonation från den här delen av världen. Det 

är en aspekt vi kommer att ha i åtanke i eventuella framtida studier då det kan vara 

intressant att veta hur upplevelser av att vara njurdonator är i andra delar av världen. I 

litteratursökningen hade vi inte det här i åtanke eftersom vi hittade relevanta studier 

efter våra sökord. Ytterligare en styrka i artiklarna är att ingen av dem är äldre än sju år 

vilket ger en uppdaterad bild av problemet samt att de speglar donationsprocessen vid 

olika tidpunkter och ger då en heltäckande bild av donatorernas upplevelser, alltifrån i 

direkt anslutningen till donationen till många år efteråt.  

 

Resultatdiskussion 

 
Syftet med vår sammanställning av kvalitativ forskning var att beskriva upplevelser av 

att vara njurdonator. Vi tycker att vi har uppnått syftet med vårt resultat.  

 
Av de sammanställda studierna visar de flesta på att valet att donera var helt frivilligt 

och självklart att göra. Enligt Yi (2003) finns det tre nivåer av ”viljan att ge”, den första 
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som presenteras kallas för den ”frivilliga” nivån. I den här gruppen var närheten till 

mottagaren stor och donatorn hade övervägt beslutet att donera länge. Donatorernas oro 

var också enbart riktad mot mottagaren. Majoriteten av donatorerna i resultatet var 

frivilligt inställda till donationen och i sju av åtta artiklar var njurdonatorerna på något 

sätt besläktad med mottagaren. Det här kan ha påverkat vårt resultat då relationen 

möjligen har inverkat på donatorns vilja att donera. Yi (2003) framhäver att ju intimare 

förhållandet med mottagaren var, desto större var viljan att donera.  

I resultatet framkommer det att en del donatorer upplevde det som en plikt att donera då 

de t.ex. var äldst av syskonen och/eller den som främst matchade mottagaren. Det här 

kan jämföras med den ”kompromissande” nivån i Yi (2003) studie. Donatorerna av den 

här nivån var avvaktande till en början men valet blev sen frivilligt när kompatibilitets 

testen överensstämde, men de kände samtidigt att de inte hade något annat val.  Den 

tredje nivån som ingick i Yi (2003) studie var de ”passiva”. Hos de här donatorerna var 

önskan att ge en njure låg och ambivalensen högre. De var också rädda för att 

kompatibilitetstestet skulle matcha. Den här gruppen sökte aktivt information om 

operationen och vilka eventuella komplikationer som skulle kunna uppstå. Nivån är inte 

tydligt beskriven i vårat resultat, endast några donatorer, förberedde sig aktivt genom att 

söka efter information om operationen.  

 

Vi funderar på om valet verkligen är så självklart som det framställs. Yi (2003) 

beskriver att ett motiv bakom att donera till en familjemedlem är att de vill hålla 

familjen intakt och harmonisk. Det kan då vara så att det finns en underliggande press 

från familjen till den potentiella donatorn att donera en njure. Ytterligare ett motiv som 

kom fram i Yi (2003) artikel var att donatorn var familjens ”svarta får” och att donera 

en njure blev som en upprättelse för donatorn. De sammanställda studierna beskriver en 

mängd olika motiv som ligger bakom viljan att donera. Motiv som, viljan att hjälpa, att 

se mottagaren återfå hälsa, viljan att återgå till tidigare liv, samt bevittna mottagaren bli 

sämre i sjukdomen. Vi anser att de här motiven är relevanta för att det är en drivande 

kraft att vilja leva ett vanligt liv. Lennerling, Forsberg, Meyer och Nyberg (2004) 

stärker det här med att de i sin studie skildrar motiven; önskan att hjälpa, egen vinning 

och inlevelse i mottagarens situation. En tanke vi har är vad som händer om det bara 

finns en potentiell donator i familjen och den här personen känner att den inte vill 

donera samt de konsekvenser som då kan uppstå. Frågan är om beslutet att inte donera 

respekteras av familjen och om det sker någon förändring i relationerna. Eller om det 

blir så att ”donatorn” blir utstött och då istället känner sig mer eller mindre tvingad att 

donera. Vi anser att de här resonemangen kan hjälpa sjuksköterskan att förstå, hur 

relationen till mottagaren faktiskt påverkar donatorns vilja att donera, för att bli 

medveten om den press som ligger bakom valet. Sjuksköterskan får då en ökad insikt i 

det lidande som donatorn kan uppleva när han/hon slits emellan viljan att donera och 

rädslan inför att tappa kontrollen under operationen och förlora en del av sin kropp. 

 

I resultatet beskrivs att många donatorer inte var förberedda på eventuella postoperativa 

komplikationer och vi anser att vården behöver förebereda donatorerna på vad som kan 

komma att hända dem. I studien skriven av Walton-Moss et al. (2007) där 

donationsprocessen utvärderades av sextiofem donatorer, ansåg en femtedel att 

processen behövde förklaras mycket mer utförligt. Lennerling et al. (2004) studie visar 

att det oftast var mottagarens läkare som informerade donatorn om donationsprocessen, 

nästföljande källor till kunskap var informationsblad och information från mottagaren. 
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Vi tycker att sjuksköterskan bör vara mer involverad i donatorns situation för att med 

sin kunskap om det postoperativa förloppet kunna ge en mer rättvis bild av 

donationsprocessen. På grund av olika skäl kan det vara så att donatorn inte varit 

mottaglig för informationen vid den tidpunkten den har getts, vilket är ytterligare en 

aspekt som sjuksköterskan bör beakta. Fagermoen (2002) berättar om att sjuksköterskan 

måste bedöma donatorns förmåga och möjligheter att ta till sig kunskapen och därefter 

anpassa informationen utefter donatorns förutsättningar. Den som förmedlar 

informationen har kunskapen att förstå vad han/hon pratar om men det är inte säkert att 

donatorn tar till sig informationen. Författarna tror att de nivåer av viljan att donera som 

Yi (2003) skriver om, till viss del, kan förklara varför en del upplever att de har fått för 

lite kunskap. Vi anser att en brist i vården är att patienten måste ta initiativ och fråga för 

att få den undervisning som tillgodoser ens behov av kunskap då vården inte alltid ser 

behovet av information hos patienterna. Vården har ändå ett ansvar att tillgodose 

donatorns behov av kunskap eftersom det kan vara svårt för honom/henne att formulera 

frågor om något som aldrig har upplevts förut. Vi tycker att det här kan förklaras med 

att den ”frivilliga” nivåns oro i Yi (2003) studie enbart var riktad till mottagaren vilket 

kan resultera i att donatorn ”glömmer bort” sitt eget behov av kunskap. Donatorn kan 

därför vara oförberedd på den postoperativa återhämtningen vilket kan bidra till ett 

förhöjt lidande. 

 

I resultatet framkom det att många donatorer tyckte att tiden efter operationen var värre 

än vad de hade förväntat sig. Lidande i form av smärta, trötthet, depression och 

begränsning i vardagen var problem som upplevdes och kan kopplas till begreppet 

sjukdomslidande. Enligt författarna behöver vården finnas där och hjälpa donatorn samt 

lindra det lidande som uppkommer för att donatorn ska kunna uppleva en större hälsa. 

Hälsa beskrivs av Wiklund (2003) som högst personlig och upplevelsen av att ha hälsa 

varierar mellan olika människor men kan även skifta för samma människa vid olika 

tidpunkter. Människans hälsa kan förstås ur begreppen sundhet, friskhet och 

välbefinnande där sundhet är att människan är orienterad till tid, rum och person samt 

att människan har förmåga att på ett kognitivt och emotionellt plan kunna bemästra 

svårigheter. Friskhet förklaras objektivt med frånvaro av sjukdom och välbefinnande är 

en subjektiv inre upplevelse om hur människan erfar sin tillvaro.  I resultatet 

framkommer det att många donatorer upplevde en glädje över donationen trots smärtor, 

trötthet och depression. Det här kan förklaras med begreppen friskhet och välbefinnande 

där människan känner en subjektiv hälsa, trots objektiv ohälsa utifrån begreppet 

friskhet.  

 

Många donatorer beskriver i resultatet upplevelser av tiden före donationen, i samband 

med operationen samt tiden efter. Många känner att de har blivit bra bemötta och 

lyssnade på.  Dessvärre fanns det de som upplevde sig bli undanskuffande och att de 

inte fick sina önskningar tillfredställda. Eriksson (1994) talar om ett vårdlidande som 

patienten upplever i samband med vården t.ex. omvårdnaden och behandlingen. Vad 

som praktiskt kan vara ett vårdlidande är patientens upplevelse av brist på kontroll, 

känsla av kränkning, att inte bli tagen på allvar samt brister i vårdens organisation. Vi 

tror att mycket av vårdpersonalens tid koncentreras på mottagaren till den donerade 

njuren. Donatorn ses troligen som en frisk människa och prioriteras därför bort i 

omvårdnaden. Det kan dessutom vara så att kunskap om upplevelser vid njurdonation 
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saknas hos vårdpersonalen och det kan vara svårt att se behoven om man inte vet om att 

de finns.  

 

Vi anser att donatorerna behöver stöd från vårdpersonalen för att få lindring i det 

lidande som kan bestå av känslan av förlust som en del donatorer upplever. De har gjort 

något fantastiskt genom att ge hälsan tillbaka till en annan människa vilket dessutom ger 

besparingar i hälso- och sjukvården. Donatorerna bör därför bli mer uppmärksammade 

och få all tänkbar stöd och hjälp för att få lindring i sitt eget lidande. 

    

IMPLIKATIONER 

 
Utifrån de problem, som framkommer från resultatet, har vi formulerat åtgärder som 

sjuksköterskan kan vidta för att förbättra omvårdnaden av njurdonatorer. 

 

 Sjuksköterskan ska ha i åtanke att han/hon informerar både muntligt och 

skriftligt vid olika tillfällen för att förbereda donatorerna på det postoperativa 

förloppet.    

 

 Om sjuksköterskan får en ökad inblick i donatorns tankar och känslor kring valet 

kan han/hon lättare bemöta de funderingar som kan finnas och kan då utföra ett 

bättre vårdande med minskat lidande. 

 

 Det fanns de donatorer som var rädda för att dö under operationen.  Det är av 

stor betydelse att sjuksköterskan ser och uppmärksammar donatorn samt 

försäkrar honom/henne att ingen har avlidit under en nefroektomi i Sverige.   

 

 Resultatet beskriver sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

Sjuksköterskan behöver se och bekräfta donatorn i hans/hennes lidande genom 

samtal, diskussion med läkare angående medicinering samt uppföljning när 

donatorn har blivit utskriven från sjukhuset.  

 

 Donationsprocessen kan naturligtvis upplevas olika från person till person men 

det sammanställda resultatet kan ge sjuksköterskan en inblick i donatorns 

livsvärld och vården kan i högre grad individualiseras.  

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 
 I artiklarna framkommer det att donatorer upplevde missnöje med den vård de 

fick i samband med donationen. Det var flera som inte kände sig sedda efter 

donationen i jämförelse med innan operationen då de uttryckte att de istället 

”hyllades”.  Förslag till vidare forskning är att, i större utsträckning, undersöka 

donatorers upplevelser av vården i samband med donationen. 

 

 Hur mycket familjen påverkar donators beslut är intressant att veta mer om och 

det framställs inte heller så tydligt i artiklarna som är med i resultatet.  
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 Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka vilken och hur 

mycket information donatorer vill ha innan operationen för att kunna förbereda 

donatorerna på ett bättre sätt. 
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living kidney 

donors one yr 

after open donor 

nephrectomy 

Författare 

Andersen, M. 

H., Bruserud, 

F., Mathisen, 

L., Wahl, A. K., 

Hanestad, B. R., 

& Fosse, E. 

Tidsskrift 

Clinical 

Transplantation 

Årtal 

2007 

Land 

Norge 

Design 
Kvalitativ, 

fenomenol

ogi. 

Syfte 

Syftet 

med 

studien 

är att 

utforska 

upplevels

er om 

fysisk 

och 

psyko-

social 

hälsa ett 

år efter 

donation.  

Metod 

Tolv donatorer 

intervjuades 

semistrukturellt via 

telefon ett år efter de 

genomgått en 

nefroektomi. Intervjun 

inleddes med frågan: 

Hur vill du beskriva 

din fysiska hälsa det 

första året efter 

donationen?  

Intervjuerna 

analyserades sedan 

med Kvale’s fem stegs 

metod. 

Resultat 

Deltagare uttryckte en 

övergripande positiv 

upplevelse om att ha donerat, 

ett år efter transplantationen. 

Många donatorer upplevde 

ändå fysiska hinder längre än 

vad de hade förväntat sig efter 

donationen. En del av 

donatorernas upplevelse var 

också att de kände sig 

känslomässig utmattning och 

en känsla av förlust. De 

donatorer som fick uppleva att   

donationen misslyckades fick 

en svår fysisk och mental 

reaktion.  

 

 

 

Kvalitet 

Hög. 

Titel 

Living donors' 

experiences 1 

wk after 

donating a 

kidney.  

Författare 

Andersen, M. 

H., Mathisen, 

L., Øyen, O., 

Wahl, A. K., 

Hanestad, B. R., 

& Fosse, E. 

Tidsskrift 
Clinical 

Transplantation 

Årtal 

2005 

Land 

Norge 

Design 
Kvalitativ, 

fenomenol

ogi. 

Syfte 

Att 

undersök

a fysiska 

och 

psykosoc

iala 

problem 

relaterad

e till 

upplevels

en av att 

donera 

en njure, 

en vecka 

efter 

operation

en.  

Metod 

Tolv levande 

njurdonatorer 

intervjuades 

semistrukurellt under 

ca en timme, en vecka 

efter operationen. 

Intervjuerna spelades 

in på ljudband och 

analyserades enligt 

Kvale’s fem stegs 

metod för att skapa 

teman och 

underteman.  

Resultat 

Resultatet ställs upp i fyra 

huvudteman där deltagarna 

beskriver starka 

ansvarskänslor och 

förpliktelse rörande 

mottagaren. Resultatet visade 

också att en 

njurtransplantation kan vara 

en komplex upplevelse men 

att de ändå var glada över att 

vara donatorer trots fysiska, 

psykiska och relationmässiga 

påfrestningar.   

Kvalitet 

Hög. 
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Titel 

The Experience 

of Living 

Kidney Donors 

Författare 

Brown, J. B., 

Karley, M. L., 

Boudville, N., 

Bullas, R., 

Garg, A. X., & 

Muirhead, N. 

Tidsskrift 

Health & Social 

Work 

Årtal 

2008 

Land 

Canada 

Design 
Kvalitativ, 

fenomenol

ogi. 

Syfte 

Att få en 

djupare 

förståelse 

för 

beslutsta

gandet 

om att 

donera 

samt 

psykosoc

iala 

problem 

för 

njurdonat

orer. 

Metod 

Tolv njurdonatorer 

intervjuades 

semistrukturellt fyra 

till tjugonio år efter 

dem genomgått en 

njurdonation. 

Frågorna 

sammanställdes av 

forskarna och var 

baserade på tidigare 

forskning. Under 

analysen letade två 

forskare i materialet 

efter nyckelord och 

sammanställde dessa 

under teman. 

Resultat 

Tre huvudteman framträdde: 

Ett som handlar om att 

donatorns beslut påverkas av 

den sjukes upplevelser och 

hotet att förlora denna. Den 

andra beskrev donatorns egna 

värderingar och stöd från 

omgivningen som påverkade 

beslutet att donera. Det tredje 

beskrev upplevelsen av att ge 

liv vilket var känslofyllt och 

förändrade livet.   

Kvalitet 

Hög. 

Titel 

Gift exchange 

and organ 

donation: Donor 

and recipient 

experiences of 

live related 

kidney 

transplantation. 

Författare 

Gill, P., & 

Lowes, L. 

Tidsskrift 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Årtal 

2008 

Land 

England 

Design 
Kvalitativ, 

fenomenol

ogi. 

Syfte 

Att 

uppnå en 

teoretisk 

förståelse 

av 

upplevels

er av en 

transplan

tation av 

både 

donator 

och 

mottagar

e.  

Metod 

Tjugotvå deltagare 

varav häften var 

mottagare och den 

andra hälften var 

donatorer intervjuades 

semistrukterellt vid tre 

tillfällen. Det första 

var innan operation 

och de två andra var 

tre och tio månader 

efter 

transplantationen. 

Intervjuerna skrev ned 

ordagrant och lästes 

flera gånger. De 

analyserades sedan 

enligt Burnards metod 

för att skapa teman. 

Resultat 

Resultatet ställdes upp under 

teman och visade att 

donatorerna hade tagit ett eget 

frivilligt beslut att donera och 

funnit beslutet relativt lätt att 

göra och kände tillfredställelse 

efteråt. I kontrast så tyckte 

mottagarna att accepterandet 

av donationen var mödosam 

på grund av oro för donatorns 

välmående, men att de i 

efterhand var väldigt 

tacksamma till donatorerna.  

Kvalitet 

Hög. 
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Titel 

Family issues 

implicit in 

living donation. 

Författare 

Crombie, A., & 

Franklin, P. 

Tidsskrift 

Mortality 

Årtal 

2006 

Land 

Storbritannien 

Design 

Kvalitativ, 

etnografi. 

Syfte 

Att 

utforska 

familjens 

erfarenhe

ter av 

donation

er utifrån 

psykosoc

ialt, 

socialt 

och 

kulturellt 

perspekti

v. 

Metod 

Studien pågick under 

arton månader på ett 

transplantationscentru

m. Under denna tid 

intervjuades femtio 

stycken människor 

som antingen var 

donator, mottagare 

eller 

familjemedlemmar. 

Dessa intervjuades två 

dagar till tjugofem år 

efter 

transplantationen. 

Trettio av dem 

intervjuades vid mer 

än ett tillfälle. 

Resultat 

Resultatet utgår från fyra 

huvudteman som beskriver 

upplevelser och förpliktelser 

av familjemedlemmar som är 

involverade i levande 

donation. 

Kvalitet 

Hög. 

Titel 

Remaining 

experiences of 

living kidney 

donors more 

than 3yr after 

early recipient 

graft loss. 

Författare 

Haljamäe, U., 

Nyberg, G., & 

Sjöström, B. 

Tidsskrift 

Clinical 

Transplantation 

Årtal 

2003 

Land 

Sverige 

Design 

Kvalitativ, 

fenomeno

grafi. 

Syfte 

Att 

uppskatta 

och 

beskriva 

de 

återståen

de 

upplevels

er som 

donatorer 

har mer 

än tre år 

efter att 

mottagar

en har 

stött bort 

den 

transplan

terade 

njuren 

eller 

avlidit. 

Metod 

Elva donator som 

uppfyllde kriterierna 

kontaktades via mail 

och inbjöds att delge 

deras upplevelser. 

Informanterna 

intervjuades av en 

författare som tog en 

lyssnade roll och 

avbröt bara när 

forskaren behövde 

utforska upplevelsen 

mer. Intervjuerna 

skrev ned ordagrant 

och lästes flera 

gånger. De 

analyserades sedan 

med Dahlgrens och 

Fallbergs metod för 

fenomenografisk 

analys. 

Resultat 

Fem teman identifierades. 

Alla donatorer uttryckte att de 

frivilligt hade donerat och inte 

blivit utsatta för stress. 

Donatorerna tyckte att 

information given innan 

operationen var otillräcklig 

men var nöjda med det 

medicinska omhändertagandet 

under och efter operationen.  

Kvalitet 

Hög. 



 26 

Titel 

The donation 

process of 

living kidney 

donors. 

Författare 

Sanner, M. A. 

Tidsskrift 

Nephrology 

Dialysis 

Transplantation 

Årtal 

2005 

Land 

Sverige 

Design 
Kvalitativ. 

Syfte 

Att 

utforska 

donations

proc- 

essen hos 

genetiska 

och icke-

genetiska 

levande 

njurdonat

orer.    

Metod 

Tjugonio 

njurdonatorer 

intervjuades dagen 

innan operationen 

samt tre veckor 

efteråt. Tjugotre 

donatorer var 

genetiska 

sammankopplade till 

mottagaren och sexton 

var det inte. Forskaren 

använde sig av en 

öppen intervjumetod 

men de hade ändå en 

intervjuguide för att 

kunna jämföra 

informanterna. 

Intervjuerna skrev ned 

och analyserades med 

narrativ strukturering. 

Struktureringen 

kontrollerades sedan 

av en oberoende 

psykolog. 

Resultat 

Resultatet visar att alla 

donatorer utom en passerade 

sju steg i den beskrivna 

donations-processen. Två 

typer av beslutstagande kom 

fram, att omedelbart 

bestämma sig samt att behöva 

fundera över beslutet. 

Donatorerna beskriver att 

kontrollerna innan donationen 

var det mest påfrestande 

delvis på grund av dålig 

planering från sjukvårdens 

sida. En tredjedel tyckte att 

den postoperativa smärtan var 

den värsta upplevelsen 

någonsin.  

Kvalitet 

Hög. 

Titel 

An Exploration 

of Experiences 

of Living Renal 

Donors 

Following 

Donation 

Författare 

Williams, A. 

M., Colefax, L., 

Driscoll, C. T., 

& Dawson, S. 

Tidsskrift 

Nephrology 

Nursing Journal 

Årtal 

2009 

Land 

Australien 

Design 
Kvalitativ, 

grounded 

theory. 

Syfte 

Att 

undersök

a och 

beskriva 

människo

rs 

upplevels

er när de 

har 

donerat 

en av 

sina 

njurar.  

Metod 

Först användes en 

fokusgrupp bestående 

av nio personer som 

har donerat en njure 

inom de senaste fem 

åren. Informationen 

från denna intervju låg 

som bakgrund till 

intervjuguiden i 

huvudstudien. Arton 

människor 

intervjuades och de 

flesta hade donerat sin 

njure de senaste tolv 

månaderna. 

Intervjuerna skrevs 

ned ordagrant och 

analyserades med 

hjälp av Glaser och 

Strauss analysmetod.  

Resultat 

Resultaten skrivs under två 

huvudteman: fysiska 

reaktioner och psykologiska 

reaktioner. Vissa donatorer 

kände ingen fysisk skillnad 

efter operationen medan en del 

utryckte fysisk obekvämlighet 

som t.ex. smärta. 

Angående de psykologiska 

reaktionerna fanns där både 

personliga positiva känslor 

som välbefinnande men också 

negativa känslor som 

nedstämdhet och frustration. 

Kvalitet 

Medel. 
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BILAGA 2 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade i 

resultat 

Academic 

Search Premier 

Living Donor AND 

Nursing 

59 2 2 

Academic 

Search Premier 

Living Kidney Donors 

AND Interviews 

26 3 3 

Academic 

Search Premier 

Organ donation AND 

Interviews AND Living 

Kidney Donors 

17 0 0 

Academic 

Search Premier 

Decision AND Living 

Donor AND Interviews 

AND Organ donation 

10 0 0 

Academic 

Search Premier 

Decision AND Kidney 

Transplantation AND 

Living Donor 

49 1 1 

Academic 

Search Premier 

Organ Donation AND 

Recipient AND Kidney 

Transplantation 

513 0 0 

Pubmed Donor AND Kidney 

AND Organ Donation 

AND Transplants 

602 0 0 

Pubmed Decison AND 

Interviews AND Living 

donation AND 

Transplantation 

21 2 2 

Cinahl Living donor AND 

Kidney Transplantation 

AND Interviews 

13 0 0 

Cinahl Donor AND Kidney 

AND Organ Donation 

AND Interviews 

13 0 0 

Cinahl Recipient AND Kidney 

Transplantation AND 

experience 

26 0 0 

Cinahl Decision AND Living 

donor AND Kidney 

Transplantation AND 

Interviews 

7 1 0 
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