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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Behovet av njurdonation ökar och levande njurdonation är det mest fördelaktiga 

behandlingsalternativet. Donationens negativa påverkan på donatorn anses uppvägas av 

fördelarna för mottagaren. Den friska donatorn gynnas dock inte av transplantation och det är 

därför viktigt att minimera konsekvenserna för donatorn.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva donatorns upplevelse av att donera en njure. 

 

Metod: En systematisk litteraturstudie baserat på tio kvalitativa originalartiklar från 

databaserna PubMed och CINAHL.  

 

Resultat: Fem teman och tio subteman identifierades. Vägen till donation beskriver 

beslutsfattandet och vidhållandet av beslutet. Copingstrategier innebär hur donationens risker 

uppfattades och vilka verktyg donatorer använde för att hantera processen. Mötet med vården 

innefattar bemötande och information från vårdpersonal. Upplevelser och påverkan på nära 

relationer beskriver oron för mottagarens hälsa och förändringar i relationer. Känslor och 

upplevelser efter donation innefattar fysiska och känslomässiga konsekvenser av donation. 

 

Slutsats: Upplevelsen av njurdonation var individuellt varierande men oftast positiv och utan 

ånger kring sitt beslut. Däremot kunde patientrollen kännas otydlig. Donatorer kände sig 

övergivna som patienter och hade samtidigt svårt att balansera den samtida rollen som patient 

och anhörig. Bristen på information gjorde den postoperativa upplevelsen påfrestande. Dessa 

upplevelser av njurdonation indikerar att det finns ett behov av ökad kunskap och förståelse 

hos vårdpersonal för att kunna ge rätt information och stöd till donatorer.  

 

Nyckelord: Njurtransplantation, levande donator, upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

ABSTRACT 

 

Background: The need for kidney donation is increasing and living donation is the most 

preferable treatment option. The positive effects for recipients are considered to outweigh the 

negative effects for donors. The healthy donor does not benefit from the transplantation and 

therefore it is important to minimize the consequences. 

 

Aim: The aim for this study was to describe the donors' experience of donating a kidney. 

 

Method: A systematic review based on ten qualitative articles from PubMed and CINAHL.  

 

Results: Five themes and ten subthemes were identified. The path to donation includes the 

making and maintaining of the decision. Coping strategies describe how the risks of donation 

were perceived and which strategies donors used to cope with challenges during the process. 

The encounter with health care includes how the donors were treated and informed by health 

care professionals. Experiences and influence on relationships describes anxiety for the 

recipient’s health and alteration of relationships. Emotions and experiences after donation 

cover physical and emotional consequences of donation. 

 

Conclusion: The experience of kidney donation varied but was mostly positive without any 

regrets. However, the role of being a patient could be perceived as vague. Donors felt 

abandoned as patients and experienced the simultaneous role of being patient and relative as 

difficult. Lack of information made postoperative experiences strenuous. These experiences 

indicate that health care professionals require an increased knowledge and understanding to 

provide correct information and support to the donor throughout the donation process. 

 

Keywords: Kidney transplantation, living donor, experience 
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BAKGRUND 

Njurdonation 

I Sverige genomfördes den första njurtransplantationen år 1964 och idag görs det ca 400 

njurtransplantationer per år. Av dessa är det ungefär 40 % som får sin nya njure från en 

levande donator. De som väljer att donera sina njurar är oftast släktingar men kan även vara 

nära vänner eller arbetskollegor (von Zur-Mühlen, 2017). Det finns även så kallade 

altruistiska givare som anonymt och utan ersättning donerar en njure till en okänd mottagare 

(Massey et al., 2010).  

 

Samtidigt som behovet av njurtransplantationer ökar så har antalet levande njurdonatorer i 

Sverige minskat (Socialstyrelsen, 2018), och i länder som USA och Kanada har antalet 

avstannat (Barnieh et al., 2017). Transplantation från avlidna har under de senaste 

decennierna minskat bland annat på grund av lägre dödstal i samband med olyckor och en 

förbättrad intensivvård (Heemann & Renders, 2012).  

 

Njurarnas fysiologi 

Njurarna är pariga organ vars primära uppgifter är att rensa bort slaggprodukter från blodet, 

balansera kroppens vätskor och salter samt bidra till reglering av blodtrycket. Njurarna har en 

överkapacitet vilket innebär att det går att leva med en fungerande njure. En försämrad eller 

utebliven njurfunktion benämns vanligen som kronisk njursvikt och kan orsakas av flera olika 

anledningar. Det kan utvecklas till ett livshotande tillstånd som kräver kontinuerlig dialys 

alternativt transplantation av en ny njure. Dialys innebär att blodet renas på konstgjord väg 

utanför kroppen (Njurfonden, i.d.).  

 

Fördel med levande donation 

Transplantation från en levande donator är den mest fördelaktiga behandlingen av njursvikt 

och ger ett bättre utfall än transplantation från en avliden donator (Hosseini et al., 2017). 

Levande donation säkerställer att njuren har en bra kvalitet, att operationen kan ske under 

optimala förutsättningar och att en bättre matchning av vävnadstyp kan ske. Risken för 

avstötning minskar på grund av att operationen kan planeras (Garcia, Andrade & Carvalho, 

2012). Även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är levande organdonation mer 
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kostnadseffektivt än donation från en avliden människa. Detta beror på att dialystiden för 

mottagaren minskar när väntetiden blir kortare (Heemann & Renders, 2012). 

 

Lagar och föreskrifter 

Levande organdonation berörs av Transplantationslagen (SFS, 1995:831) och i 5 § stadgas att 

biologiskt material avsett för transplantation inte får tas från en levande människa om det 

innebär fara för dennes hälsa eller liv. Enligt 10 § ska ansvarig läkare informera donatorn om 

ingreppets risker och måste förvissa sig om att donatorn har förstått innebörden av denna 

information (SFS, 1995:831). I socialstyrelsens föreskrift (SOSFS, 2009:30) 4 kapitlet 3 § ska 

donatorn informeras om de säkerhetsåtgärder som tillämpas för att skydda donatorns hälsa 

(SOSFS, 2009:30).  

 

Evalueringsprocessen 

När en patient med kronisk njursvikt når ett stadium där njurtransplantation blir aktuellt inleds 

ett sökande efter en potentiell donator. Donatorn behöver inte vara besläktad eller ha samma 

blodgrupp som mottagaren för att vara en matchning. I Sverige ska beslutet om att donera 

vara frivilligt, utan påverkan från omgivningen och utan ekonomisk ersättning från 

mottagaren (Svensk Transplantationsförening, 2018). I de globala riktlinjerna för levande 

njurdonation beskrivs liknande kriterier att det bör säkerställas att donatorn donerar på 

självvalda grunder utan press utifrån (Lentine et al., 2017).   

 

Potentiella donatorer får genomgå en gedigen hälsoundersökning och psykosocial utredning 

som tar ca tre till sex månader för att säkerställa att de är vid god hälsa både fysiskt och 

psykiskt (Von Zur-Mühlen, 2017). Under hälsoundersökningarna granskas donatorns tidigare 

sjukdomshistoria, bruk av tobak och droger samt ärftlighet för njursjukdomar och andra 

kroniska tillstånd. Njurfunktionen hos donatorn bedöms utifrån olika blodprover och 

röntgenundersökningar (Svensk Transplantationsförening, 2018).  

 

Den psykosociala utredningen genomförs av en kurator eller psykiatriker som undersöker 

flera aspekter ur den potentiella donatorns livssituation och hur donationen skulle kunna 

påverka framtiden. De undersöker bland annat motiv, relation till mottagaren och 

omgivningens tankar om beslutet att donera. Vilka möjligheter och verktyg donatorn har för 
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att hantera svårigheter som exempelvis en misslyckad transplantation utreds också (Svensk 

Transplantationsförening, 2018). 

 

Transplantation 

Transplantationen kan inledas när en lämplig donator har blivit godkänd och mottagaren är 

redo för operation. Ingreppet genomförs med patienten nedsövd, vanligtvis via titthålsteknik, 

och varar i ungefär tre timmar. Ytterligare ett snitt på ca 10 cm görs nära byxlinningen för att 

ta ut njuren. Vid komplikationer som exempelvis blödning kan buken behövas öppnas. Efter 

operationen är donatorn inneliggande på sjukhus i ungefär en vecka för smärtlindring och 

observation av eventuella komplikationer. Donatorn blir sjukskriven efter operationen i fyra 

till sex veckor beroende på sitt hälsotillstånd och sin arbetssituation (Von Zur-Mühlen, 2017).  

 

Risker för donatorn 

Levande njurdonation anses vara ett säkert ingrepp med få risker för donatorn som vägs upp 

av fördelarna för mottagaren (Kortram, Ijzermans & Dor, 2016). Operationer innebär dock 

alltid en risk där allvarliga komplikationer som blodproppar i lungorna eller stora blödningar 

kan uppstå. Det kan även finnas efterföljande besvär som sårinfektioner eller smärtor. På 

längre sikt innebär en njurdonation att kroppen endast har en njure och därmed en minskad 

reservkapacitet. Vid skada eller sjukdom på den kvarvarande njuren försätts donatorn i risk 

för att utveckla njursvikt (Karolinska Universitetssjukhuset, 2014). I en studie av Kiberd och 

Tennankore (2017) påvisas en ökad risk att dö i terminal njursjukdom och kardiovaskulära 

sjukdomar efter en njurdonation jämfört med en kontrollgrupp som uppnår samma 

hälsokriterier som donatorerna. I de globala riktlinjerna för levande njurdonation 

rekommenderas att en plan för uppföljning av donatorns hälsa upprättas för att minska de 

livslånga riskerna med donation (Lentine et al., 2017).  

 

Donatorn kan uppleva psykologisk påverkan kring processen. Att ställas inför frågan om 

organdonation från exempelvis en närstående kan utgöra en stressfaktor och relationen till 

mottagaren kan förändras. I ca fem procent av de donationer som genomförs så sker ett 

misslyckande av transplantationen, oftast på grund av att njuren stöts bort från mottagaren, 

vilket kan påverka donatorn (Karolinska Universitetssjukhuset, 2014). 
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Timmerman och medarbetare (2016) understryker att den tidigare friska donatorn inte gynnas 

av att genomgå operationen. Enligt den etiska principen att inte skada är det därför viktigt att 

minimera risken för fysiologiska och psykologiska konsekvenser av njurdonation 

(Timmerman et al., 2016).  

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsfilosofi lägger stort fokus på interaktionen mellan människor 

och hon menar att den är essentiell för att omvårdnadens mål och syfte ska kunna uppnås. I 

etableringen av relationen mellan sjuksköterska och patient är kommunikation en av de 

viktigaste komponenterna. Travelbee anser att i detta möte ska de kunna förhålla sig till 

varandra som unika individer utan föreställda roller. Sjuksköterskans empati ska skapa en 

närhet som ger ett förtroende mellan sjuksköterska och patient. Travelbee menar att en 

professionell sjuksköterska har en terapeutisk roll vilket innebär att hon använder sin egen 

personlighet för att uppmuntra till en förändring och lindra lidande (i Jahren Kristoffersen, 

2005).  

 

Människan betraktas som unik och oersättlig. Det innebär att människans upplevelse av 

sjukdom och lidande är personlig. Det sammanhang och den miljö som människan befinner 

sig i påverkar också tolkningen av sjukdom och lidande (Jahren Kristoffersen, 2005).  

 

Travelbee menar att hälsa består av subjektiva och objektiva komponenter, där den subjektiva 

upplevelsen av hälsa är den viktigaste i omvårdnadssammanhang. Eftersom upplevelsen av 

hälsa betraktas som subjektiv så kan en människa med sjukdom uppleva hälsa. På 

motsvarande sätt kan ohälsa upplevas av någon med frånvaro av sjukdom (i Jahren 

Kristoffersen, 2005).  

 

Problemformulering 

Behovet av njurdonation ökar. Antalet transplantationer från avlidna har minskat och antalet 

individer som väljer att donera en njure har inte ökat i samma takt. Levande njurdonation är 

det mest fördelaktiga behandlingsalternativet och därför finns det ett stort behov av att fler 

väljer att donera. För att detta ska ske med så få negativa effekter som möjligt behöver 

kunskap om donatorns upplevelse av njurdonation sammanställas. Genom en 

sammanställning av kunskap möjliggörs att i framtiden kunna anpassa sjuksköterskans 
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information och stöd till donatorn. Rätt stöd och rätt vård kan ge en bättre upplevelse av 

donation och resultera i att fler väljer att donera en njure.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva donatorns upplevelse av att donera en njure. 

 

METOD 

Forskningsdesign 

För att besvara syftet valdes en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) är systematisk litteraturstudie en lämplig design för att sammanställa tidigare 

forskning och ge en överblick av ett avgränsat forskningsområde. 

 

Sökstrategi 

Databaser och sökord 

För att besvara syftet i denna litteraturstudie söktes vetenskapliga kvalitativa originalartiklar i 

databaserna PubMed och CINAHL. Sökorden identifierades genom att översätta relevanta 

termer från svenska till engelska med hjälp av Svensk MeSH. Sökord som användes var; 

living kidney donation, kidney transplantation, nephrectomy, living donor, quality of life, 

patient satisfaction, psychosocial factors, experience.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Artiklar som inkluderades var publicerade efter år 2000, hade en kvalitativ metod och var 

skrivna på engelska. Inkluderade artiklar fanns tillgängliga via Uppsala Universitets 

bibliotekstjänst. Artiklar som exkluderades hade en kvantitativ metod, saknade relevans för 

studiens syfte och var inte referentgranskade. Vidare exkluderades de artiklar som inte 

uppnådde medelhög eller hög kvalitet enligt SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig 

kvalitet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017, s 87). 

 

Tillvägagångssätt  

Artiklarna valdes ut från databaserna i flera steg. Primärt genomfördes de första fyra 

sökningarna i tabell 1. Titlarna utifrån dessa träffar valdes ut efter relevans och därefter lästes 

sammanfattningarna (abstract). Sammanfattningar som inte var relevanta för syftet eller som 
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använde kvantitativ metod exkluderades. Det primära sökresultatet gav få träffar vilket 

resulterade i ett behov av fler sökningar med nya sökord. Två nya sökningar med två nya 

sökord gjordes och nya titlar valdes ut. Vid granskningen av sammanfattningarna upptäcktes 

sex stycken dubbletter av artiklar som därmed valdes bort. Tjugofem artiklar hade relevanta 

sammanfattningar och lästes igenom noggrant. Av dessa 25 exkluderades 13 artiklar som inte 

besvarade syfte eller som inte använde kvalitativ metod. Ytterligare en artikel valdes bort på 

grund av att resultatet var en sammanställning av två andra utvalda artiklars intervjumaterial. 

Slutligen valdes elva artiklar ut för kvalitetsgranskning. 

	

Sökresultat 
Tabell 1. Sökresultat 
	

Databas 

Datum 

Sökord 

(Begränsning) 

Träffar Lästa 

samman-

fattningar 

Lästa 

artiklar 

Utvalda för 

granskning  

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

18-11-20 

kidney transplantation 

AND living donor AND 

quality of life 

(Publicerade efter 2000) 

91 13 3 1 1 

PubMed 

18-11-20 

living kidney donation 

AND nephrectomy 

AND quality of life  

(Publicerade efter 2000) 

83 40 3 2 1 

PubMed 

18-11-21 

living kidney donation 

AND kidney 

transplantation AND 

patient satisfaction  

(Publicerade efter 2000) 

31 9 2 1 1 
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PubMed 

18-11-21 

kidney transplantation 

AND living donor AND 

patient satisfaction 

(Publicerade efter 2000) 

59 17 2 0 0 

PubMed 

18-11-21 

experience AND living 

donor AND kidney 

transplantation AND 

psychosocial factors 

(Publicerade efter 2000) 

116 30 12 6 6 

CINAHL 

18-11-21 

experience AND living 
donor AND kidney 
transplantation AND 
psychosocial factors 
(Publicerade efter 2000) 

41 15 3 1 1 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskning 

För kvalitetsgranskning av kvalitativa studier användes en granskningsmall från Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Enligt mallen granskades syfte, 

urval, datainsamling, analys och resultat (SBU, 2014). En översikt av de inkluderade 

artiklarnas syfte, metod, deltagare, bortfall, resultat och kvalitet presenteras i tabellform, se 

bilaga 1 (Friberg, 2012). Kriterier som användes för värdering av artiklarna var att det fanns 

en tydlig problemformulering och syfte. Urvalet, datainsamlingen, analysen och resultatet 

skulle vara relevant för studien och väl beskrivet. Artiklarnas kvalitet klassificerades enligt 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet från SBU:s handbok för utvärdering av 

metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten (SBU, 2017, s 87). För att en 

artikel skulle klassificeras som hög kvalitet fick inga kriterier bedömas som låga och endast 

två som medelhöga. För medelhög kvalitet fick endast två kriterier bedömas som låga. Av de 

11 artiklarna som kvalitetsgranskades hade sju hög kvalitet, tre medelhög kvalitet och en låg 

kvalitet. Artikeln med låg kvalitet av Langenbach, Stippel och Stippel (2009) exkluderades 

och resterande tio artiklar inkluderades i litteraturstudien.  
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Resultatanalys 

För att analysera resultatet användes Fribergs (2012) fem steg för hur kvalitativt material 

analyseras. I första steget granskades artiklarnas resultat av samtliga författare upprepade 

gånger för att få en djupare förståelse för innehållet. I steg två markerades nyckelfynd i 

resultaten med en överstrykningspenna. I det tredje steget gjordes en sammanställning av 

varje studies resultat utifrån nyckelfynden för att skapa en tydlig översikt av innehållet. Steg 

fyra innebar att jämföra likheter och skillnader i studiernas resultat. Detta gjordes genom att 

skriva ut samtliga nyckelfynd på post-it lappar och skapa nya teman och subteman. Det sista 

och femte steget var att formulera nyfunna teman och subteman i text för att göra det 

begripligt för läsaren. Enligt Friberg (2012) är en viktig kvalitetsindikator att tydliggöra 

sambandet mellan artiklarnas resultat och skapade teman och subteman. Sambandet redovisas 

i en förankringstabell, se bilaga 2. 

 

Forskningsetiska överväganden      

Innan artiklarna inkluderades i litteraturstudien säkerställdes att de hade blivit granskade och 

godkända av en etisk kommitté. Alla artiklar redovisas tydligt i tabellform (bilaga 1). För att 

bibehålla objektivitet och minimera risken för feltolkningar samt förvrängningar analyserades 

resultatet i artiklarna utifrån Fribergs fem steg för hur kvalitativt material analyseras. Enligt 

de fem stegen lästes studierna upprepade gånger, nyckelfynd identifierades, resultaten 

sammanställdes, jämfördes och ett nytt resultat skapades (Friberg, 2012). 

 

RESULTAT 

Resultatet i litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga kvalitativa originalartiklar som 

undersökte donatorns upplevelse av njurtransplantation. Åtta av studierna genomförde 

individuella intervjuer, en studie kombinerade intervjuer med observationer och en använde 

sig av fokusgruppintervjuer för att besvara syftet. Studierna genomfördes i Danmark, Norge, 

England, USA, Sverige, Australien och Kanada. Tre av studierna bedömdes ha medelhög 

kvalitet och sju bedömdes ha hög kvalitet. Samtliga studier presenteras i en översiktstabell 

(bilaga 1). Från analysen av studierna genererades fem teman och tio subteman, vilka 

presenteras i tabell 2 och vars förankring i studierna redovisas i bilaga 2.  
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Tabell 2. Identifierade teman och subteman. 

Teman Subteman 

Vägen till donation ➢ Att fatta beslutet 
➢ Hålla fast vid sitt beslut 

Copingstrategier ➢ Uppfattning av riskerna i samband 
med operation 

➢ Verktyg för att kunna genomföra och 
hantera donationen 

Mötet med vården ➢ Bemötande 
➢ Information 

Upplevelser och påverkan på nära relationer  ➢ Oro för mottagarens hälsa 
➢ Donationens påverkan på relationer 

Känslor och upplevelser efter donation ➢ Fysiska konsekvenser av donation 
➢ Känslor efter donation 

 

Vägen till donation 

Donatorernas upplevelse av vägen till donation resulterade i två subteman. Att fatta beslutet 

innefattade hur det kändes och på vilket sätt donatorerna tog beslutet att donera. Beslutet var 

viktigt att vidhålla och behövde försvaras när det blev ifrågasatt eller vid osäkerhet vilket 

beskrivs i subtemat hålla fast vid sitt beslut. 

 

Att fatta beslutet 

Donatorerna tog ett frivilligt och spontant beslut att donera, utan att ha blivit tillfrågade 

(Andersen et al., 2005; Gill & Lowes, 2007; Sanner, 2005). Beslutet kunde tas utan 

övervägning samtidigt som de hävdade att deras beslut var välinformerade och rationella (Gill 

& Lowes, 2007). Det var det naturliga och självklara beslutet att ta så fort njurtransplantation 

lyftes som ett behandlingsalternativ (Andersen et al., 2005; Sanner, 2005). För donatorer som 

donerade till sin partner grundades en del av beslutet i önskan om att få en förbättrad 

gemensam livskvalitet (Gill & Lowes, 2007). Flera av donatorerna uppgav att det inte kände 

någon press att donera från omgivningen (Andersen et al., 2005; Gill & Lowes, 2007; Sanner, 

2005).  

 

Beslutet kunde upplevas som lätt att ta (Bertelsen, Rasmussen, Ludvigsen & Finderup, 2015; 

Sanner, 2005). Särskilt för de som varit medvetna om mottagarens behov av transplantation 
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under en längre tid. Till skillnad från detta fann vissa deltagare beslutet som svårt att ta och att 

de till följd av detta upplevde en stark ångest under evalueringsprocessen. De kände att de inte 

hade något annat val (Sanner, 2005). Denna upplevelse beskrevs även av en del donatorer 

som tog ett tidigt beslut att donera. De uttryckte också att det skulle ha känts moraliskt fel att 

ändra sitt beslut efter att ha påbörjat evalueringsprocessen. Detta trots att vårdpersonal 

upprepade gånger försäkrade dem om att det var möjligt (Agerskov, Ludvigsen, Bistrup & 

Pedersen, 2015a; Hanson et al., 2017). Andra donatorer upplevde att det inte fanns något 

annat val än att donera. Valet beskrevs som ett icke-beslut, en självklarhet, som skedde utan 

eftertanke (Halverson et al., 2016; Hanson et al., 2017; Sanner, 2005). För vissa sågs det även 

som ett privilegium att få möjligheten att hjälpa mottagaren och dennes familj (Hanson et al., 

2017). Några upplevde dock i efterhand att de inte fick tid till att tänka igenom sitt beslut 

(Halverson et al., 2016).  

 

I motsats till ett spontant beslut tog andra donatorer tid på sig att väga fördelar mot nackdelar 

(Sanner, 2005). Några genomgick evalueringsprocessen utan att ha bestämt sig (Hanson et al., 

2017). Vissa uppgav att beslutet hade tagits i beaktande under en längre tid eftersom de följt 

mottagarens sjukdomsprocess (Andersen et al., 2005; Sanner, 2005). Donatorer upplevde 

situationen som besvärlig och var rädda att mottagaren antingen skulle ta livet av sig eller 

avlida utan transplantation (Hanson et al., 2017; Sanner, 2005).  

 

Innan beslutet att donera fattades undersökte vissa donatorer risken för att deras barn skulle 

behöva en njurtransplantation i framtiden. De som däremot donerade till sina barn var villiga 

att prioritera barnets hälsa över sin egen och beredda på att genomgå dialys eller offra sitt liv 

för barnets skull (Hanson et al., 2017; Sanner, 2005). 

 

Hålla fast vid sitt beslut 

Donatorer upplevde att de behövde försvara sitt beslut att donera för både vårdpersonal och 

anhöriga. Vårdpersonalen gav upprepad information till donatorerna om att de när som helst 

under processens gång fick dra sig ur och detta upplevdes som ett ifrågasättande av deras 

beslut (Hanson et al., 2017; Sanner, 2005). De som donerade utan släktband kunde uppleva ett 

motstånd från egna familjen. Vissa upplevde även ett ogillande av sina religiösa samfund 

vilket gav en känsla av isolering. Några donatorer som var släkt med mottagaren upplevde 

inte att de blev ifrågasatta av vårdpersonal med motivet att de inte hade några dolda avsikter 
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med donationen (Hanson et al., 2017). 

 

Väntetiden innan operationen kunde kännas lång och som om livet stannade upp. 

Beslutsamheten att donera förtryckte oroskänslor vilket gjorde att uppskjutna 

operationsdatum kunde få givare att bli osäkra på sitt ursprungliga beslut. Det uttrycktes ett 

behov av att ha en uppskattad tidsplan för donationsprocessen (Hanson et al., 2017; Sanner, 

2005).  

 

Copingstrategier 

Temat copingstrategier ledde till två subteman. I uppfattning av riskerna i samband med 

operation beskrivs hur donatorer antingen normaliserade eller oroade sig för riskerna. Verktyg 

för att kunna hantera donationen beskriver vilka olika strategier donatorerna hade för att 

bemöta motgångar under processen. 

 

Uppfattning av riskerna i samband med operation 

Det förekom att donatorer normaliserade riskerna med njuroperationen. Bland annat genom 

att jämställa dem med risken att råka ut för en olycka i trafiken. Några förlitade sig på statistik 

som visade att risken för död och sjukdom var lika låg hos donatorn med en njure som hos 

någon med två njurar. Deltagare uppvisade en självsäker attityd och ansåg att komplikationer 

inte skulle drabba dem och uttryckte att andra som hade donerat hade klarat sig bra. Den 

grundläggande hälsoundersökningen som gjordes inför donationen sågs som ytterligare ett 

skäl till att det var osannolikt att just dem skulle stöta på komplikationer. Informationen om 

riskerna stod i konflikt med beslutet att donera vilket gjorde det svårt för vissa donatorer att ta 

till sig riskerna (Hanson et al., 2017). De berättade om en tilltro som fanns till vårdpersonalen. 

Det gjorde att när vårdpersonalen inte lade fokus på riskerna med transplantationen så gjorde 

inte donatorn det heller (Halverson et al., 2016; Hanson et al., 2017). 

 

I motsats till detta kunde andra donatorer uppleva en oro för den egna hälsan. Godkännandet 

efter evalueringen gjorde att transplantationen kändes mer verklig och därmed upplevdes 

riskerna mer påtagliga (Agerskov, Ludvigsen, Bistrup & Pedersen, 2015b). Trots att riskerna 

för donatorn var små kunde vissa deltagare oroa sig för att just de skulle råka ut för 

komplikationer (Hanson et al., 2017). Medvetenhet om bristen på kunskap om komplikationer 

för donatorn och avvikande provsvar under evalueringsprocessen skapade osäkerhet hos en 



12	
	

del deltagare. Några greps av rädsla inför operationen och kände oro över vad som skulle 

hända med deras familj om de skulle avlida på operationsbordet (Hanson et al., 2017).  

 

Verktyg för att kunna genomföra och hantera donationen 

En del donatorer upplevde rädsla och oro för att drabbas av komplikationer och för att njuren 

skulle avstötas (Agerskov et al., 2015b). Några trodde att de skulle känna sig förkrossade men 

tröstade sig med att de såg njuren som en gåva och därmed inte kunde kontrollera vad som 

hände efter operationen. Andra försökte hantera oron genom att inte tänka på risken för 

avstötning (Hanson et al., 2017). Positiva tankar och hopp för en lyckad donation var viktiga 

drivkrafter genom processen (Agerskov et al., 2015a; Agerskov et al., 2015b; Agerskov, 

Ludvigsen, Bistrup & Pedersen, 2016; Andersen et al., 2005).  

 

Några deltagare upplevde det viktigt att planera och förbereda sig praktiskt inför den 

postoperativa perioden genom att till exempel fylla frysen med mat eller färdigställa pågående 

byggnadsprojekt (Agerskov et al., 2015b). Vissa deltagare försökte lugna sig genom att 

jämföra operationen med tidigare liknande erfarenheter medan andra förberedde sig genom att 

söka information på egen hand eller lita på vårdpersonalen. Ett annat sätt att hantera processen 

och sitt eget lidande efter operationen var att fokusera på mottagarens framsteg (Andersen et 

al., 2005).   

 

Deltagare uttryckte att ett viktigt verktyg var att söka stöd hos andra donatorer för att 

förbereda sig inför operationen och återhämtningen (Agerskov et al., 2015b; Andersen et al., 

2007; Hanson et al., 2017). Detta gav en känsla av trygghet, en styrka att kunna genomföra 

donationen samt hopp för att allt skulle gå bra (Agerskov et al., 2015b). Vissa uppskattade 

också kontakten för att få höra den tidigare donatorns personliga upplevelse av 

återhämtningsprocessen (Hanson et al., 2017). Det fanns en uppfattning om att de var de enda 

som förstod vad donatorn gick igenom (Andersen et al., 2007). Deltagare uttryckte att det inte 

bara var stödet från andra donatorer som var av vikt utan även att det fanns familj eller 

närstående närvarande under tiden för återhämtning (Halverson et al., 2016). 
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Mötet med vården 

Två subteman identifierades i temat mötet med vården. En av dessa var bemötande och 

handlar om donatorernas uppfattning av vårdpersonalens beteende. Det andra subtemat var 

information vilket visar donatorernas uppfattning av den information och förberedelse som 

gavs under donationsprocessen. 

Bemötande 

Vid komplikationer upplevde donatorerna osäkerhet och oro. För att motverka detta ansågs 

det viktigt att vårdpersonalen gav information, stöd och omvårdnad (Agerskov et al., 2016). 

Fokus på ett positivt resultat eller på eventuella negativa konsekvenser av donationen 

varierade mycket mellan olika vårdpersonal och detta upplevde donatorerna som förvirrande 

(Hanson et al., 2017). Obehag skapades när donatorerna upplevde att vårdpersonalen inte 

kommunicerade ordentligt inför undersökningar (Agerskov et al., 2015a; Hanson et al., 2017). 

Kommunikationen kunde vara så bristande att det kunde uppstå tankar på att avbryta 

donationsprocessen. När vårdpersonalen däremot höll en frekvent dialog med donatorerna och 

informerade om olika moment upplevdes engagemang och känslor av kontroll (Agerskov et 

al., 2015a). Flexibilitet med provtagningstider uppskattades också (Hanson et al., 2017). 

Under perioden mellan godkännandet och operationen hade vissa donatorer ingen kontakt 

med sjukhuset och detta uttrycktes med en känsla av bortglömdhet (Sanner, 2005).  

 

Under den postoperativa fasen upplevde vissa donatorer att vårdpersonalen lade mer fokus på 

mottagaren och detta gjorde att donatorerna kände sig övergivna (Bertelsen et al., 2015; 

Sanner, 2005). Dock framgick det att donatorerna uppskattade det uppföljande telefonsamtalet 

som de fick efter utskrivning från sjukhuset (Sanner, 2005).  

 

Information 

En del donatorer upplevde att de behövde driva evalueringsprocessen själva genom att söka 

information om sina möjligheter att donera. De behövde på egen hand boka datum och tider 

för provtagning och återbesök (Andersen et al., 2007; Hanson et al., 2017). Donatorer 

upplevde att vårdpersonalen inte hade informerat tillräckligt om negativa konsekvenser och 

långsiktiga risker med njurdonation före operationen (Halverson et al., 2016; Hanson et al., 

2017). De kände att de hade blivit väl förberedda när det gällde smärta postoperativt men 

saknade information och råd om det postoperativa illamåendet (Andersen et al., 2005). Medan 

vissa donatorer upplevde brister i den medicinska uppföljningen upplevde andra en 
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kontinuitet i den postoperativa vården (Andersen et al., 2007). 

 

När det hade skett en avstötning eller om mottagaren avlidit upplevde donatorer att de inte var 

tillräckligt förberedda för ett negativt utfall (Andersen et al., 2007). Donatorer som utvecklat 

njursvikt uttryckte att vårdpersonalen innan operationen huvudsakligen fokuserade på att livet 

skulle vara precis som vanligt efter donationen. De upplevde att de inte blev informerade om 

att de behövde bibehålla en hälsosam livsstil resten av livet och att de utan fördröjning skulle 

uppsöka sjukvården vid eventuell sjukdom (Halverson et al., 2016).  

 

Upplevelser och påverkan på nära relationer  

Upplevelser och påverkan på nära relationer resulterade i två subteman. Det första subtemat 

handlar om donatorns oro för mottagarens hälsa under processen. Andra subtemat var 

donationens påverkan på relationer och beskriver hur relationen till mottagaren eller anhöriga 

kunde påverkas av donation.  

 

Oro för mottagarens hälsa 

Något som bekymrade donatorer inför operation var att den transplanterade njuren skulle 

avstötas och att mottagaren därmed inte skulle få hjälp. Tillit till vårdpersonalens skicklighet 

tycktes dock lindra deras oro (Agerskov et al., 2015b). Under evalueringsprocessen kunde 

negativa provsvar resultera i att känslor av sårbarhet uppstod. Det förekom rädsla för att inte 

bli godkänd för transplantation och det berodde på att donatorn prioriterade mottagarens hälsa 

före sin egen (Agerskov et al., 2015a). Några deltagare vittnade om en lång 

evalueringsprocess som fick dem att oroa sig över att mottagarens hälsa skulle hinna 

försämras ytterligare (Hanson et al., 2017).  

 

Postoperativt kvarstod oron för att njuren skulle avstötas. Även under denna period 

fokuserade donatorn på mottagarens återhämtning och hälsa istället för sin egen, trots 

upplevda komplikationer (Andersen et al., 2005; Bertelsen et al., 2015). De kände ett behov 

av att skydda mottagaren genom att dölja sina egna osäkerheter och svårigheter (Agerskov et 

al., 2016).  
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Donationens påverkan på relationer 

Donatorerna beskrev att deras relation till mottagaren antingen förbättrades eller förblev 

oförändrad efter transplantationen (Andersen et al., 2005; Andersen et al., 2007; Gill & 

Lowes, 2007). Vissa beskrev relationen som stabil och nära medan andra sa att relationen blev 

mer balanserad till följd av mottagarens förbättrade fysiska och psykosociala hälsa (Andersen 

et al., 2007). Den närmare kontakten mellan donator och mottagare gav en känsla av 

samhörighet (Agerskov et al., 2016). För vissa förstärktes bandet till mottagaren så fort 

donatorn blev godkänd för transplantation (Agerskov et al., 2015b). Några donatorer berättade 

att de hade en stark önskan att relationen till mottagaren skulle förbli densamma efter 

transplantationen (Andersen et al., 2005). Vissa befarade att en avstötning av njuren skulle 

påverka relationen negativt (Hanson et al., 2017). De flesta donatorer förväntade sig inte få 

något i gengäld av mottagaren (Agerskov et al., 2016; Andersen et al., 2005; Gill & Lowes, 

2007). I motsats till det kunde andra donatorer skuldbelägga mottagaren genom att uppleva 

känslor av besvikelse om exempelvis mottagaren hade gått upp i vikt (Agerskov et al., 2016).   

 

I det postoperativa skedet upplevdes att mottagaren och närstående förväntade sig att donatorn 

skulle finnas som stöd för mottagaren. Därmed kunde den samtida rollen som anhörig och 

patient kännas stressfull (Andersen et al., 2007). Anhöriga uttryckte också ett behov av stöd 

från donatorn (Agerskov et al., 2016). Engagemang från familjen efter operationen upplevdes 

dock betydelsefullt. Uppmuntran från omgivningen gav donatorerna positiva känslor både 

inför och efter operationen. (Agerskov et al., 2015b; Agerskov et al., 2016).  

 

Trots att positiv respons och stöd var uppskattat kunde den överväldigande tacksamheten från 

mottagaren och dennes familj upplevas som en börda. Ibland upplevde donatorer att 

mottagarens familj hade bristande förståelse för att det fanns både positiva och negativa sidor 

av transplantation för donatorn (Agerskov et al., 2015b). De kunde känna känslor av 

maktlöshet när deras egna närstående uttryckte sårbarhet efter operationen. Några upplevde 

att de behövde hålla uppe en fasad för att inte skapa oro (Agerskov et al., 2016).  

 

Känslor och upplevelser efter donation 

Det femte och sista temat resulterade i två subteman. Fysiska konsekvenser av donation 

beskriver donatorns upplevelse efter operationen medan känslor efter donation beskriver den 

känslomässiga upplevelsen av att donera.  



16	
	

Fysiska konsekvenser av donation 

Smärta, illamående och trötthet var vanligt förekommande fysiska upplevelser av 

njurdonation (Andersen et al., 2005; Bertelsen et al., 2015; Gill & Lowes, 2007; Agerskov et 

al., 2016; Sanner, 2005). Det som upplevdes svårast att hantera och det som donatorn var 

minst förberedd på var tröttheten som höll i sig en lång tid efter operationen (Bertelsen et al., 

2015; Agerskov et al., 2016; Sanner, 2005). Ett år efter transplantationen kunde tröttheten 

finnas kvar och den varade längre än donatorerna förväntat sig. Operationssåret kunde 

fortfarande ge obehag (Andersen et al., 2007). Donatorer förväntade sig heller inte att det 

postoperativa illamåendet skulle vara så påtagligt (Agerskov et al., 2016; Andersen et al., 

2005). Den postoperativa smärtan kunde kännas värre än förlossningssmärta på grund av att 

den var mer långvarig men trots detta var dessa deltagare nöjda med smärtlindringen (Sanner, 

2005). Donatorerna uttryckte en förvåning över att den fysiska påverkan av operationen var 

större än väntat eftersom de såg sig själva som mycket friska (Agerskov et al., 2016).  

 

Känslor efter donation 

Överlag beskrevs upplevelsen av att donera som positiv, meningsfull och tillfredsställande 

(Agerskov et al., 2016; Andersen et al., 2005; Andersen et al., 2007; Bertelsen et al., 2015; 

Gill & Lowes, 2007). Vissa uttryckte en glädje för att ha bidragit till mottagarens förbättrade 

hälsa (Agerskov et al., 2016; Andersen et al., 2005; Andersen et al., 2007; Gill & Lowes, 

2007). Andra kände stolthet över den genomförda donationen och tacksamhet för att 

transplantationen lyckades (Agerskov et al., 2016; Andersen et al., 2007; Gill & Lowes, 

2007). En positiv utgång kunde bekräfta att donatorernas beslut att donera var rätt (Gill & 

Lowes, 2007). Personliga vinningar som ökat självförtroende och personlig utveckling var 

också något donatorerna beskrev (Agerskov et al., 2016; Andersen et al., 2005; Andersen et 

al., 2007). En vecka efter operationen uppgav en del deltagare att de inte var oroliga för sin 

egen hälsa och de hade en positiv syn på framtiden (Andersen et al., 2005). Under månaderna 

som följde operationen kunde en kort period av mild depression, minskad mental styrka och 

känslor av förlust upplevas (Andersen et al., 2007). Denna period kännetecknades också av en 

lägre energinivå (Agerskov et al., 2016).  

  

I det fall där transplantationen misslyckades och njuren avstöttes från mottagaren 

karaktäriserades donatorernas känslor av tomhet och sorg. Dessa donatorer beskrev 

misslyckandet som oväntat och känslomässigt smärtsamt. Deras verklighet kollapsade och 
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kantades av depression och en förlorad livskraft. De upplevde att en del vårdpersonal var 

svåra att nå tätt inpå händelsen när behovet av sjukskrivning var stort. De tyckte dock att 

vårdpersonalen hade gjort vad de kunnat för mottagaren och att de själva fick psykologiskt 

stöd efter händelsen (Andersen et al., 2007).  

 

Deltagare upplevde ingen ånger efter donationen. Detta oavsett om transplantationen var 

lyckad, om donatorn hade utvecklat njursvikt, om mottagaren råkat ut för avstötning av njuren 

eller avlidit (Agerskov et al., 2016; Andersen et al., 2007; Gill & Lowes, 2007; Halverson et 

al., 2016). Donatorer som tog beslutet utan eftertanke eller led av långvariga komplikationer 

ångrade heller inte sitt beslut (Agerskov et al., 2016; Gill & Lowes, 2007). En deltagare som 

hade utvecklat njursvikt svarade att om hon hade vetat det i förväg hade hon övervägt beslutet 

under en längre tid (Halverson et al., 2016). Donatorer vars mottagare utvecklat njursvikt eller 

avlidit uttryckte att de själva gjort vad de kunnat (Andersen et al., 2007).  

 

DISKUSSION 

Donationsprocessen innehöll flera olika delar med varierande upplevelser. Beslutet var en 

viktig del av vägen till donation. Det kunde vara självklart och spontant eller så kunde 

fördelar och nackdelar vägas mot varandra. Donatorns beslut att donera var självständigt och 

utan press från omgivningen. Under processen kunde beslutet ifrågasättas och behövde därför 

vidhållas och försvaras. Olika copingstrategier under donationsprocessen kunde vara att 

förlita sig på statistik, personal och att inte tänka på risken för avstötning. Stöd hos tidigare 

donatorer var även ett viktigt verktyg.  

 

Mötet med vården hade en inverkan på upplevelsen av donationsprocessen. I det 

postoperativa skedet kunde donatorn känna sig övergiven av vårdpersonalen. Information som 

donatorn fick av vårdpersonal påverkade förväntningarna på donationen. Under processens 

gång fanns en oro för mottagarens hälsa som kunde vara större än oron för sin egen hälsa. Att 

vara anhörig och patient samtidigt kunde vara komplicerat. Efter operationen var den fysiska 

påverkan mer påfrestande än väntat men den känslomässiga upplevelsen var överlag positiv. 

Oavsett utfall av donationen så fanns ingen ånger och en uttalad upplevelse av att beslutet att 

donera var rätt.  
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Resultatdiskussion 

Vägen till donation 

Utifrån litteraturstudiens resultat framkom det att donatorer såg det som ett privilegium att 

kunna hjälpa mottagaren (Hanson et al., 2017). De som donerade till sina barn var villiga att 

offra sin egen hälsa för barnens skull (Hanson et al., 2017; Sanner, 2005). Viljan att hjälpa 

mottagaren överensstämmer med resultatet i en studie av Massey och medarbetare (2010) där 

främsta motivet till att donera är att få hjälpa någon annan. Att offra sin egen hälsa för sitt 

barns skull är i enlighet med en annan studie som visar att föräldrar upplever det som ett 

självklart beslut att donera till sitt barn (Brown et al., 2008). Hur lätt beslutet att donera var 

tycks påverkas av relationen till mottagaren men viljan att hjälpa någon annan verkar vara ett 

gemensamt motiv för alla donatorer. När mottagaren var ens eget barn framkom det tydligt att 

beslutet var lätt och att konsekvenser för den egna hälsan inte var prioriterade.  

 

I resultatet framkom att donatorer inte upplevde någon press från omgivning inför beslutet att 

donera (Andersen et al., 2005; Gill & Lowes, 2007; Sanner, 2005). Dock beskrevs också en 

känsla av att det inte fanns något annat val (Sanner, 2005). I en annan studie gjord av Massey 

och medarbetare (2010) redovisas att de altruistiska givarna uppger att de fattade beslutet på 

egen hand. Detta stämmer överens med de globala riktlinjerna för levande njurdonation som 

belyser att beslutet att donera ska vara frivilligt utan press utifrån (Lentine et al., 2017). I 

jämförelse med detta framkommer i en studie av Jacobs och medarbetare (2015) att donatorer 

väljer att donera på grund av förväntningar från närstående. Vid donation till anhöriga kan det 

finnas en underliggande press som inskränker det frivilliga beslutet. Det kan därför vara 

enklare att med säkerhet avgöra att altruistiska givare donerar frivilligt än givare med en 

relation till mottagaren. Det finns en risk att donatorer tror att beslutet är frivilligt när det i 

verkligheten inte måste vara så. Undermedvetet kan vetskapen om att ha någon annans liv på 

sitt samvete påverka beslutet och göra att det inte finns något annat val än att donera.  

 

Donatorer upplevde att de inför vårdpersonal och anhöriga behövde försvara sitt besluta att 

donera på grund av den upprepade informationen om möjligheten att ångra sitt beslut (Hanson 

et al., 2017; Sanner, 2005). Att känna sig ifrågasatt av vårdpersonalen skulle kunna vara ett 

hinder för relationen mellan sjuksköterska och patient. Enligt Travelbee är en viktig del av 

interaktionen att det finns en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterska och patient (i Jahren 
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Kristoffersen et al., 2006). Detta tydliggör vikten av att vårdpersonalen visar empati och 

förståelse för donatorns situation och därmed bör tänka på hur informationen förmedlas. 

 

Copingstrategier 

I resultatet framkom att ett verktyg för att hantera donationsprocessen var att ha tillit till 

vårdpersonalen (Andersen et al., 2005). I en studie av Wiedebusch och medarbetare (2009) 

redovisas ett liknande resultat där största andelen deltagare rapporterar tillit till vårdpersonal 

som den vanligaste copingstrategin. I en studie av Ruck och medarbetare (2018) beskrivs att 

flera deltagare litar blint på donationsprocessen och är villiga att donera trots brist på kunskap 

om riskerna. Det kan tyda på att brist på kunskap inte påverkar beslutet att donera men det 

påverkar upplevelsen. Därmed är det viktigt att ge tillräcklig och rätt information om riskerna 

eftersom en bristande kunskap inte innebär att donatorer ändrar sitt beslut utan snarare leder 

till en dålig upplevelse. 

 

Ett annat viktigt verktyg för att hantera donationsprocessen som framkom i resultatet var att 

söka stöd hos tidigare donatorer för att ta del av deras upplevelser (Agerskov et al., 2015b; 

Andersen et al., 2007; Hanson et al., 2017). Enligt Ruck och medarbetare (2018) kan det ge 

ett ökat självförtroende och donatorerna känner sig tryggare i sina beslut. En studie av Li och 

medarbetare (2017) beskriver däremot att det endast är ca hälften av de som har kontakt med 

andra donatorer som upplever stödet som behjälpligt. Detta antyder att omvårdnaden behöver 

individanpassas för att finna de verktyg som är bäst för den unika donatorn. Enligt Travelbee 

är varje individ unik med en egen uppfattning av sitt lidande och detta skulle kunna appliceras 

på donatorn som har en unik uppfattning av sin situation i donationsprocessen (i Jahren 

Kristoffersen et al., 2006). 

 

Mötet med vården 

I denna litteraturstudies resultat framgick det att donatorer kände sig övergivna av 

vårdpersonalen under det postoperativa skedet och detta resulterade i oro för den egna hälsan 

(Bertelsen et al., 2015; Sanner, 2005). Upplevelsen av att inte få tillräcklig uppmärksamhet 

efter donationen framkommer även i en studie av Jacobs och medarbetare (2015). I en annan 

studie av Brown och medarbetare (2008) beskrivs vårdpersonalens stöd som betydelsefullt. 

Enligt Travelbee är den subjektiva upplevelsen av hälsa viktig i omvårdnadssammanhang. 

Den subjektiva upplevelsen kan innebära att en patient upplever ohälsa trots avsaknad av 
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sjukdom. Detta kan innebära att trots att vårdpersonalen ser att donatorn är frisk och 

välmående efter operationen så kan donatorn fortfarande vara i behov av omvårdnad och stöd 

för att uppleva hälsa. Här blir kommunikationen mellan vårdpersonal och donator mycket 

viktig för att vårdpersonalen ska kunna få en uppfattning av donatorns subjektiva upplevelse 

av sitt tillstånd och för att sjuksköterskan därmed ska kunna individanpassa sin omvårdnad. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att donatorer ibland saknade information om donationen, om 

komplikationer efter operationen och om långsiktiga risker (Andersen et al., 2007; Halverson 

et al., 2016; Hanson et al., 2017). I en studie av Ruck och medarbetare (2018) redovisas att 

donatorerna hämtar information om processen från flera olika källor, samtidigt som de i 

efterhand rapporterar att de ändå hade önskat ytterligare information. I samma studie beskrivs 

att donatorerna får information från vårdpersonal, men att de också söker information själva. 

Informationen söks på hemsidor, i vetenskapliga tidskrifter, tidningar, böcker och via egna 

nätverk. I en annan studie rapporteras att diskussion med vårdpersonal och information från 

broschyrer är mest hjälpsamt (Li et al., 2017). Ruck och medarbetare (2018) diskuterar att en 

stor andel söker information på nätet och att det kan bero på en stigande trend där medicinsk 

kunskap oftare söks på internet. Informationen bör därför komma från säkra källor och här 

kan vårdpersonal ge adekvat information och hjälpa donatorer att hitta rätt källor med 

vetenskaplig grund. Det verkar finnas ett behov av att få information av flera olika källor men 

också att informationen som ges av vårdpersonal är av stor betydelse för donatorerna.  

 

Den upplevda avsaknaden av information som framkom i litteraturstudiens resultat skulle 

kunna ifrågasättas med fenomenet som beskrivs av Timmerman och medarbetare (2015). De 

menar att donatorer kan använda ett undvikande beteende för att slippa hantera svårigheter. 

Därmed kanske donatorerna fick information om riskerna men hade inte förmågan att ta till 

sig den på grund av detta sätt att hantera svårigheter. I Timmerman och medarbetares (2015) 

studie beskrivs även att det finns ett samband mellan detta beteende och negativa upplevelser 

av donationen. Enligt transplantationslagen i 10 § ska donatorn informeras om ingreppets 

risker och personalen ska förvissa sig om att donatorn har förstått informationen (SFS, 

1995:831). Det är därför viktigt för vårdpersonal att uppmärksamma undvikande beteende 

redan under evalueringsprocessen för att i tid kunna bemöta problemet och ge adekvat 

information för att minimera negativa upplevelser.  
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Upplevelser och påverkan på nära relationer 

I resultatet framkom att oro för mottagarens hälsa fanns närvarande både före och efter 

operationen, och ofta var den större än oron för sin egen hälsa (Agerskov et al., 2015b; 

Andersen et al., 2005; Bertelsen et al., 2015). Ruck och medarbetare (2018) redovisar 

motsatsen, att donatorer rapporterar en större oro för sin egen hälsa än för mottagarens efter 

operationen. Detta kan bli problematiskt om vårdpersonalen har en förutfattad mening om att 

donatorn inte prioriterar sin egen hälsa och därmed inte ger donatorn det stöd den är i behov 

av. Denna förutfattade mening skulle kunna ge donatorer som oroar sig för den egna hälsan en 

känsla av få för lite stöd från vårdpersonalen under det postoperativa skedet. I Travelbees 

omvårdnadsfilosofi läggs stor vikt vid den mellanmänskliga relationen och den empati och 

sympati som den innebär. Empatin syftar till att sjuksköterskan ska kunna uppfatta och sätta 

sig in i patientens tillstånd vilket leder till att sjuksköterskan knyter ett band med patienten. 

Det tillsammans med sympati gör att sjuksköterskan kan visa sin omtanke och sitt 

engagemang för patienten (i Jahren Kristoffersen et al., 2006). I den postoperativa vården blir 

det extra viktigt att donatorerna känner sig sedda och förstådda oavsett upplevelse av 

operationen.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att donatorer kunde uppleva den samtida rollen som 

patient och anhörig som komplicerad. Vissa beskrev även att de behövde finnas som stöd för 

andra anhöriga. I två andra forskningsstudier redovisas att donatorer upplever avsaknaden av 

stöd från anhörig som en av det jobbigaste delarna av donationen (Jacobs et al., 2015; Li et 

al., 2017). Ruck och medarbetare (2018) diskuterar att det i framtiden kan vara lämpligt att 

även informera och utbilda närstående för att de ska kunna finnas som ett bättre stöd för 

donatorn. Det kan vara påfrestande för anhöriga att ensamma finnas som stöd för mottagaren 

efter operationen och därmed kan det kännas lättare att stötta mottagaren tillsammans med 

andra närstående. Det som blir problematiskt med detta är att de anhöriga inkluderar donatorn 

som fortfarande av misstag betraktas som en frisk individ. Risken blir att donatorns behov av 

stöd från anhöriga försummas och rollen som patient suddas ut.  

 

Känslor och upplevelser efter donation 

I litteraturstudiens resultat framkom det att de fysiska konsekvenserna av transplantationen 

som var svårast för donatorerna att hantera, var de som de inte var förberedda på (Bertelsen et 

al., 2015; Agerskov et al., 2016; Sanner, 2005). Detta styrks av Rodrigue och medarbetare 
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(2015) som i deras studie finner ett samband mellan upplevda fysiska konsekvenser och 

bristande förberedande information. Sambandet skulle kunna tyda på att en bättre information 

och förberedelse inför transplantationen skulle kunna resultera i att donatorn är mer förberedd 

och därmed i förväg har hittat verktyg för att hantera den.  

 

Resultatet av litteraturstudien fann att donatorer inte ångrade sitt beslut att donera oavsett om 

donationen ledde till negativa eller positiva konsekvenser för donator eller mottagare 

(Agerskov et al., 2016; Andersen et al., 2007; Gill & Lowes, 2007; Halverson et al., 2016). I 

en annan studie finns det donatorer som uppger att de ångrar sitt beslut att donera (Holscher et 

al., 2018). Avsaknaden av ånger i resultatet av denna litteraturstudie skulle kunna bero på att 

samtliga deltagare blev tillfrågade under intervjuer medan studien av Holscher och 

medarbetare (2018) använder sig av frågeformulär. Det skulle kunna upplevas skamligt att 

erkänna ånger över sitt beslut att försöka rädda någon annans liv alternativt är det ett sätt att 

hantera något som inte går att göra ogjort. Att erkänna sin ånger är troligen enklare anonymt 

på papper än direkt till en annan människa. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var litteraturstudie för att sammanställa forskningsläget inom området 

och för att besvara studiens syfte. Två olika etablerade databaser användes vid 

artikelsökningen för att få en så rättvis bild som möjligt. Artikelsökningarna gav initialt få 

träffar vilket resulterade i att fler sökord valdes. I relation till arbetets tidsram kunde inte 

artikelsökningen pågå under en längre tid men vid en mer omfattande sökning hade eventuellt 

fler artiklar påträffats. Litteraturstudien gjordes av två författare vilket kan innebära fördelar. 

Granskning och analyser kunde genomföras individuellt för att sedan jämföras vilket 

minskade risken för att information försvann under processens gång.     

 

Den äldsta inkluderade artikeln var publicerad 2005 medan den nyaste var publicerad 2017 

vilket innebar en stor tidsskillnad. Omvårdnaden kan ha förändrats under tidsperioden och 

därmed även upplevelsen vilket kan innebära att delar av resultatet är mindre aktuella för 

dagens vård. Kvalitativa artiklar med intervjuer användes eftersom dessa ansågs ge en mer 

nyanserad bild av de olika upplevelserna av njurdonation än enkätundersökningar. Under 

artikelsökningen framkom tre studier som var skrivna på ett annat språk än engelska. 

Studierna uppfattades vara relevanta för litteraturstudien men kunde inte inkluderas. Ett av 
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inklusionskriterierna var att artiklarna skulle finnas tillgängliga via Uppsala Universitets 

bibliotekstjänst vilket även innebar att tre relevanta men otillgängliga artiklar valdes bort. 

Studierna som inte var möjliga att inkludera skulle kunna ha bidragit till ytterligare aspekter 

av resultatet. 

 

För kvalitetsgranskningen användes SBU:s kvalitetsgranskningsmall (SBU, 2014) och 

kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet (SBU, 2017, s 87) eftersom dessa ansågs vara 

tydligt utformade och komma från en vedertagen källa. Bedömningsunderlaget kan ha ökat 

tillförlitligheten i litteraturstudien och gett en systematisk och rättvis bedömning. Alla 

kriterier i bedömningen var av samma värde, men vissa kriterier, som exempelvis en 

väldefinierad frågeställning och en dokumenterad metodisk medvetenhet, uppfattades 

viktigare än andra. Hade detta tagits i beaktande kunde vissa artiklar ha värderats annorlunda. 

Majoriteten av inkluderade artiklar bedömdes ha hög kvalitet och resterande hade medelhög 

kvalitet. Detta tillsammans med att inga artiklar med låg kvalitet inkluderades bidrog till att 

öka litteraturstudiens kvalitet.  

 

En svaghet i litteraturstudien kan vara att inkluderade studier undersökte olika delar av 

donationsprocessen. Detta skulle kunna ge ett svagare faktaunderlag men också fler aspekter 

av processen. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa upplevelsen av hela 

donationsprocessen och därför var bredden av data mer relevant än mängden. Det förekom att 

studier som undersökte olika delar av donationsprocessen hade använt sig av samma 

undersökningsgrupp. Fler studier med olika undersökningsgrupper hade eventuellt kunnat ge 

ytterligare upplevelser.  

 

En tydlig mall för analys har följts för att minimera risker för feltolkningar och för att 

bibehålla objektivitet och forskningsetiskt förhållningssätt. För inte förvränga data så 

dokumenterades all insamling och analys noggrant under arbetets gång. Denna 

litteraturstudies författare hade ingen tidigare kunskap inom området och kunde därmed inte 

förutsäga resultatet. Detta gjorde att resultatet inte påverkades av egna erfarenheter och kunde 

presenteras objektivt. 

 



24	
	

Kliniska implikationer och behov av vidare forskning 

Det fanns många studier som berörde njurdonation men få som inriktade sig på att kvalitativt 

beskriva upplevelsen av hela donationsprocessen ur donatorns perspektiv. Resultatet i denna 

litteraturstudie uppvisade skillnader i upplevelsen under olika delar av donationsprocessen 

vilket kan tyda på att omvårdnaden behöver anpassas därefter. Donatorer kunde känna sig 

övergivna i det postoperativa skedet, uppvisa ett undvikande beteende och hade svårt att ta till 

sig information. Detta skulle kunna förebyggas genom att vårdpersonal har kunskap om 

donatorns upplevelse. Med denna kunskap kan sjuksköterskan enligt Travelbee använda sig 

själv terapeutiskt för att lindra lidande och göra att patienten känner sig sedd och förstådd (i 

Jahren Kristoffersen, 2005). Ökad kunskap och förståelse kan i framtiden leda till en bättre 

personcentrerad vård och mer välinformerade patienter därmed kan upplevelsen av 

njurdonation förbättras. På samhällsnivå kan en förbättrad vård för donatorer öka intresset för 

levande organdonation.  

 

Slutsats 

Behovet av njurdonatorer ökar och levande njurdonation är det mest fördelaktiga 

behandlingsalternativet. Upplevelsen av njurdonation var individuellt varierande men oftast 

positiv och utan ånger kring sitt beslut. Däremot kunde upplevelsen påverkas av negativa 

möten och interaktioner. Patientrollen kunde kännas otydlig. Donatorer kände sig övergivna 

som patienter och hade samtidigt svårt att balansera den samtida rollen som patient och 

anhörig. Bristen på information gjorde postoperativa upplevelser påfrestande. Dessa 

upplevelser av njurdonation indikerar att det finns ett behov av ökad kunskap och förståelse 

hos vårdpersonal för att kunna ge rätt information och stöd till donatorerna. En bättre 

upplevelse av donation kan göra att fler väljer att bli njurdonatorer. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Översiktstabell. 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare, 
bortfall 

Resultat Kvalitet 

Agerskov, H., 
Ludvigsen 
M.S., Bistrup, 
C. & 
Pedersen 
B.D. 
 
2015 
Danmark 
 

Living kidney 
donors' 
experiences 
while 
undergoing 
evaluation for 
donation: a 
qualitative 
study. 

Att utforska 
levande 
njurdonatorers 
upplevelser av 
utvärderingspr
ocessen inför 
donation. 

Kvalitativ 
metod med 
prospektiv 
design. 
Semistrukture
rade intervjuer 
och 
observationer. 

16 
deltagare. 
Tre 
bortfall. 

Tre teman 
identifierades. Hopp 
om att bli godkänd 
som donator och oro 
för mottagarens hälsa 
var närvarande under 
processen. 
Vårdpersonalens 
kommunikation 
påverkade donatorns 
upplevelse. 

Hög 

Agerskov, H., 
Ludvigsen 
M.S., Bistrup, 
C. & 
Pedersen 
B.D. 
 
2015 
Danmark 

Relieved or 
disappointed - 
experiences of 
accepted and 
rejected living 
kidney donors: 
a prospective 
qualitative 
study 

Att undersöka 
potentiella 
donatorers 
upplevelse av 
att bli 
accepterade 
eller nekade att 
donera en 
njure. 

Kvalitativ 
metod med 
prospektiv 
design. 
Semistrukture
rade 
intervjuer. 

16 
deltagare. 
Tre 
bortfall.  

Två teman och sex 
subteman 
identifierades. 
Godkända donatorer 
upplevde glädje, hopp 
och starkare band till 
mottagaren. Oro och 
rädsla för avstötning 
och personliga 
hälsorisker 
uppfattades. 
Ambivalenta känslor 
upplevdes kring 
mottagarens uttryck 
för tacksamhet. 

Hög 

Agerskov, H., 
Ludvigsen 
M.S., Bistrup, 
C. & 
Pedersen 
B.D. 
 
2016 
Danmark 
 

From donation 
to everyday 
life: Living 
kidney donors’ 
experiences 
three months 
after donation 

Att undersöka 
den uppfattade 
upplevelsen av 
att donera en 
njure och av 
återhämtningen 
de tre första 
månaderna 
efter 
donationen. 

Kvalitativ 
metod med 
prospektiv 
design. Öppna 
intervjuer. 

18 
deltagare. 
Ett bortfall. 

Ett tema och fyra 
subteman 
identifierades. 
Transplantationen 
beskrevs som en resa 
som delades mellan 
donatorn och 
mottagaren. 
Donatorerna beskrev 
oväntade upplevelser 
och behov av att 
skydda mottagaren 
från egna bekymmer. 
Närstående kunde vara 
till stöd för donatorn 

Hög 
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samtidigt som deras 
känslomässiga 
reaktioner kunde 
upplevas som en 
börda. 

Andersen, 
M.H., 
Mathisen, L., 
Øyen, O., 
Klopstad 
Wahl, A., 
Hanestad, 
B.R. & Fosse, 
E. 
 
2005 
Norge 

Living donors’ 
experiences 1 
wk after 
donating a 
kidney. 

Att beskriva 
hur levande 
donatorer 
upplever 
njurdonation 
en vecka efter 
operation.  

Kvalitativ 
metod med 
semistrukturer
ade intervjuer. 

12 
deltagare. 
Inga 
bortfall.   

Fyra teman 
identifierades. 
Deltagarna hade 
överlag en positiv 
inställning till 
donation. De uttryckte 
starka känslor av 
ansvar för mottagaren 
samtidigt som det var 
påfrestande att vara 
både närstående och 
patient. Postoperativt 
upplevdes smärta och 
illamående men efter 
första veckan uttryckte 
donatorerna låg grad 
av oro för sin egen 
hälsa. 

Hög  

Andersen, 
M.H., 
Bruserud, F., 
Mathisen, L., 
Wahl, A.K. & 
Hanestad, 
B.R. 
 
2007 
Norge 

Follow-up 
interviews of 
12 living 
kidney donors 
one yr after 
open donor 
nephrectomy. 

Att utforska 
upplevelsen av 
donatorns 
fysiska och 
psykosociala 
hälsa under 
första året efter 
njurdonationen
. 

Kvalitativ 
metod med 
semistrukturer
ade 
telefonintervju
er. 

12 
deltagare. 
Inga 
bortfall. 

Två huvudteman och 
sju subteman 
identifierades. Stora 
skillnader i donatorns 
hälsa påvisades 
beroende på utfallet av 
transplantationen hos 
mottagaren. Vid 
lyckad donation 
upplevdes initialt 
fysiska och psykiska 
påfrestningar men 
nästan full 
återhämtning ett år 
efter. Vid avstötning 
drabbades donatorn 
bland annat av 
depression som ledde 
till sjukskrivning.  

Medelhög 

Bertelsen. 
K.H., 
Rasmussen, 
K., 
Ludvigsen, 

Experiences of 
recipients and 
living donors 
the first three 
days after 

Att utforska 
njurdonatorns 
och 
mottagarens 
upplevelse av 

Kvalitativ 
metod med 
semistrukturer
ade intervjuer. 

14 
deltagare 
varav sju 
var 
donatorer. 

Donatorn upplevde 
tillfredsställelse av att 
kunna hjälpa en nära 
anhörig. Det var 
betryggande och 

Hög 
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M.S. & 
Finderup, J.  
 
2015 
Danmark 
 

kidney 
transplantation. 

transplantation 
tre dagar efter 
operationen.  

Inga 
bortfall. 

praktiskt att dela rum 
med mottagaren.   

Gill, P. & 
Lowes, L. 
 
2007 
England 

Gift exchange 
and organ 
donation: 
Donor and 
recipient 
experiences of 
live related 
kidney 
transplantation 

Att få en 
teoretisk 
förståelse för 
levande 
transplantation 
genom att 
undersöka 
upplevelsen av 
processen ur 
donatorns och 
mottagarens 
perspektiv. 

Kvalitativ 
metod med 
semistrukturer
ade intervjuer. 

22 
deltagare 
varav 11 
var 
donatorer. 
18 bortfall 
varav 9 
donatorer. 

Fyra teman 
identifierades. 
Beslutet att donera 
upplevdes spontant 
och utan press från 
mottagaren eller 
närstående. Donatorns 
motiv till att donera 
var främst att förbättra 
mottagarens hälsa men 
också för att förbättra 
den gemensamma 
livskvaliteten när 
mottagaren var en 
partner. Donatorn 
upplevde relationen 
till mottagaren som 
stärkt eller oförändrad. 

Hög 

Halverson, 
C.M.E., 
Wang, J.Y., 
Poulson, M., 
Karlin, J., 
Crowley-
Matoka, M. 
& Ross L.F. 
 
2016 
USA 
 

Living kidney 
donors who 
develop kidney 
failure: 
Excerpts of 
their thoughts 

Att undersöka 
tankar och 
attityder hos 
njurdonatorer 
som har 
utvecklat 
terminal 
njursvikt. 

Kvalitativ 
metod med 
semistrukturer
ade 
telefonintervju
er. 

20 
deltagare. 
27 bortfall. 

Fyra teman 
identifierades. 
Beslutet att donera 
ansågs vara spontant 
och de flesta ångrade 
inte sitt beslut trots 
utvecklandet av 
terminal njursvikt. 
Deltagare upplevde att 
de fått otillräcklig 
information angående 
riskerna att donera 
samt hur deras 
levnadsvanor kunde 
påverka den 
kvarvarande njuren. 

Medelhög 

Hanson, C., 
Ralph, A.F., 
Manera, K.E., 
Gill, J.S., 
Kanellis, J., 
Wong, G., 
Craig, J.C., 

The lived 
experience of 
“being 
evaluated” for 
organ donation 

Att beskriva 
njurdonatorers 
upplevelse av 
att evalueras 
inför donation 
för att kunna 
utveckla 

Kvalitativ 
metod med 
fokusgrupper.  

123 
deltagare i 
14 
fokusgrupp
er. Ej 
redovisat 
bortfall.  

Sex teman och 24 
subteman 
identifierades. 
Deltagarna beskrev 
donationsprocessen 
som ett känslomässigt 
engagemang med 

Medelhög 
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Chapman, 
J.R. & Tong, 
A.  
 
2017 
Australien 
Kanada  

strategier för 
att kunna 
förbereda 
donatorer inför 
donation och 
möjliga utfall 
av donationen. 

frustration över att 
behöva försvara sitt 
beslut att donera. 
Information om 
riskerna upplevdes 
svåra att ta till sig 
samtidigt som flera 
deltagare upplevde att 
denna information 
saknades och de 
behövde därför söka 
kunskap på egen hand. 
Faktorer som 
upplevdes påfrestande 
var fördröjningar 
under utredningen och 
inkonsekvent 
information från 
vårdpersonal. 

Sanner, M.A. 
 
2005 
Sverige 

The donation 
process of 
living kidney 
donors. 

Att utforska 
donationsproce
ssen hos 
besläktade och 
icke-besläktade 
levande 
donatorer.  

Kvalitativ 
metod med 
intervjuer. 

39 
deltagare. 
Inga 
bortfall. 

Sju olika steg i 
donationsprocessen 
identifierades. 
Donatorns empati och 
medlidande spelade 
stor roll i avgörandet 
att donera. Flera 
upplevde behovet av 
att vara mentalt stark 
för att inte ångra sitt 
beslut att donera under 
processens gång. 
Stress upplevdes av de 
donatorer som fick 
operationen 
uppskjuten. 
Postoperativt 
upplevdes oväntad 
smärta och trötthet. 

Hög 
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Bilaga 2. Förankringstabell. 

Subteman Agerskov
, H. et al. 

2015a 

Agerskov
, H. 

2015b 

Agersko
v, H. et 
al. 

2016 

Andersen
, M.H. et 
al. 

2005 

Anderse
n, M.H., 
et al. 

2007 

Bertelsen. 
K.H. et 
al. 

2015 

Gill, 
P. et 
al. 

2007  

Halver
son, 
C.M.E. 
et al. 

2016 

Hanson
, C. et 
al. 

2017 

Sanne
r, 
M.A. 
 
2005 

Att fatta 
beslutet X   X  X X X X X 

Hålla fast vid 
sitt beslut         X X 

Uppfattning 
av riskerna i 
samband med 
operation 

 X      X X  

Verktyg för 
att kunna 
genomföra 
och hantera 
donationen 

X X X X X   X X  

Bemötande 
X  X   X   X X 

Information    X X   X X  

Oro för 
mottagarens 
hälsa 

X X X X  X   X  

Donationens 
påverkan på 
relationer 

 X X X X  X  X  

Fysiska 
konsekvenser 
av donation 

  X X X X X   X 

Känslor efter 
donation   X X X X X X   

	


