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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Donatorn vid en levandegivaretransplantation vårdas inneliggande under en kort 

tid trots ett relativt stort kirurgiskt ingrepp, de är fullt friska människor som frivilligt opereras 

för att hjälpa någon annan. Därför är det viktigt att stötta donatorn under utredningens gång, 

vid operationen och efteråt. 

 

Syfte: Att beskriva känsla och upplevelse av smärta efter operationen hos njurdonatorer som 

har haft Painbuster som smärtbehandling efter donation. 

 

Metod: En kvalitativ metod, där fem njurdonatorer vid ett transplantationscentra intervjuades 

vid två tillfällen. 

 

Resultat: Resultatet visar att flertalet av njurdonatorerna upplevt smärta och oro som ett 

problem, trots att ingen uppgav mer än VAS 2 vid intervjutillfällena. Men en övervägande 

positiv känsla, en känsla av trygghet och tillfredsställelse framkom. 

 

Slutsats: Trots smärta och oro före och efter operationen kände sig intervjupersonerna trygga 

och omhändertagna tack vare stöd och god information före, under och efter vårdtiden. 

 

NYCKELORD 

Njurtransplantation, njurdonator, smärtupplevelse, oro, information. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: The Living donor who donate a kidney spend a rather short time in hospital, 

though a rather big surgery. They are totally healthy people who by free will go through 

surgery just to help someone else. That’s why it is important to support the donor through the 

investigation, surgery and afterwards. 

 

Aim: To describe living kidney donors, who have had Painbuster as pain treatment, feeling 

and experience of pain after kidney donation. 

 

Method: Qualitative method, five living kidney donors who went through surgery at a 

transplantcentra where interviewed. 

 

Result: The result describes that many of the donors have experienced pain and anxiety as a 

problem. But the greater part shows a positive feeling, a feeling of confidence and 

satisfaction. 

 

Conclusion: Although pain and anxiety before and after surgery the kidney donors felt 

confident and caretaken because of good support and information before, during and after 

hospital stay. 
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BAKGRUND 

Njurtransplantation med levande givare har en lång tradition inom transplantationsvärlden. 

Kriterierna för att bli njurdonator innebär dels att den tilltänkta donatorn är frisk men också att 

beslutet är tagit på frivillig basis och att njurdonatorn fått fullgod information (Sanner, 2005). 

Levandegivaretransplantation är den optimala behandlingsmetoden för en uremisk patient. 

Den första lyckade transplantationen med levande givare gjordes i Boston 1953. I Sverige 

utfördes den första transplantationen 1964 (Fehrman- Ekholm, 2006). 

 

Njurdonator 

Det förefaller som om donationsviljan i Skandinavien är stor. Njurdonatorerna försöker göra 

det bästa möjliga av situationen och känner att de kan förändra en människas liv. Det gäller då 

att stötta donatorn under utredningens gång, vid operationen och efteråt. Donatorn måste få 

känna sig trygg på alla nivåer. En utredning tar ett par månader och ska få ta den tiden, mest 

för givarens skull; för att han eller hon ska hinna vänja sig vid tanken och planera in 

operationen vid tidpunkt som passar (Johansson & Tufvesson 2002).  

Det finns ett flertal motiv till varför man donerar en njure. Önskan att hjälpa någon, ett så 

kallat altruistiskt motiv. Egenvinst, att man själv får ett bättre liv. Logik, vetskapen att man 

kan leva med en njure. Ömsesidighet, att donatorn tror att mottagaren gjort samma sak om 

situationen varit omvänd. Moralisk plikt, press utifrån, från släktingar och sjukvårdspersonal 

och ökat självförtroende. Undersökningar har visat att önskan att hjälpa någon, egenvinst och 

ömsesidighet är det allra vanligaste motiven till varför man väljer att bli donator (Lennerling, 

2004) 

Donationsprocessen 

I artikeln ”The donation process of living kidney donors” (Sanner 2005) beskrivs 

donationsprocessen som en sjustegsprocess för donatorerna: 

 Steg ett beskrivs som ett känslomässigt steg som styrs av empati, omtanke och oro för 

sin sjuka partner, syskon, släkting eller vän.  

 Under steg två kommer funderingar och tankar om att bli donator, att erbjuda sin njure 

för transplantation.  
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 Steg tre är den första kontakten med sjukvården, då man får information från 

nefrologer och transplantationskirurger om transplantationsstatistik, hälsorisker, 

transplantationsprocedur, information som sedan upprepas under hela utredningen.  

 Steg fyra är då man tar beslutet om att starta en utredning för att bli njurdonator.  

 Steg fem är utredningsfasen, utredningen tar ofta tid och pågår omkring sex månader. 

Den innebär omfattande provtagning och övriga undersökningar för att försäkra sig 

om att donatorn är fullt frisk och att donationen inte innebär stora risker för donatorns 

hälsa i framtiden, under utredningen finns även möjlighet till kuratorskontakt.  

 Steg sex är själva transplantationen.  

 Steg sju är tiden efter transplantationen. 

Det vanligaste är att det är donatorn själv som kontaktar nefrologen, som är ansvarig för 

vården av en person som är i behov av en ny njure, för att erbjuda sin ena njure för 

transplantation och på så sätt startar utredningsprocessen. I vissa fall inbjuder ansvarig 

nefrolog anhöriga för informationsträff om levandegivardonation, de anhöriga får sedan gå 

hem och fundera och fatta ett beslut om de är villiga att donera en njure. Det viktigaste är att 

beslutet är fullständigt frivilligt (Lennerling, 2004). 

”Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål får tas från en 

annan levande människa endast om han eller hon har samtyckt till det” (SFS:1995:831).   

Donatorsnefrektomi 

Den kirurgiska metoden vid organdonation ska göra så liten skada som möjligt, ge så lite 

smärta som möjligt och vara säker för donatorn eftersom levande donatorer utsätter sig för 

olägenheten och risken med det stora kirurgiska ingreppet endast för att gynna 

njurmottagaren. Donatorsnefrektomi hos levande givare är en kirurgisk utmaning eftersom 

den utförs på friska patienter som inte genomgår kirurgi för sin egen hälsas skull utan för att 

hjälpa någon annan. (Gupta, Raina & Kumur., 2005). 

 

Vid njurdonation med levande givare kan njuren opereras ut via flanksnitt, främre buksnitt 

eller laparoskopiskt. Vilken operationsteknik som används är beroende av kirurgens vana och 

förtrogenhet med de olika teknikerna, men även av anatomiska omständigheter (Johnsson & 

Tufvesson, 2002). 
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Öppen nefrektomi 

Vid öppen nefrektomi opereras njuren ut via flanksnitt eller främre buksnitt. Via flanksnitt fås 

en god åtkomlighet av njuren från sidan. En nackdel är dock att snittet kan bli stort och orsaka 

besvär för donatorn. Ibland avlägsnas en bit av det elfte eller tolfte revbenet vid operationen, 

vilket ytterligare kan försvåra för donatorn. Via ett främre horisontellt buksnitt kan njuren nås 

då peritoneum förs medialt utan att öppnas. Denna operationsmetod orsakar endast måttliga 

besvär för donatorn, men operationsmetoden är något mer krävande än vid flanksnitt eftersom 

åtkomligheten är begränsad (Johnsson & Tufvesson, 2002). 

Flera vetenskapliga artiklar beskriver att den öppna operationsmetoden vid 

donatorsnefrektomi blir alltmer ovanlig då den laparoskopiska tekniken som är mindre invasiv 

används i större utsträckning. De flesta donatorerna är unga friska personer och den öppna 

operationstekniken kan göra dem tveksamma till att donera eftersom ett smärtsamt flanksnitt 

ofta förlänger tiden innan de kan återgå till ett normalt liv (Dageforde et al., 2011; 

Taweemonkongsap et al., 2011; Ungbhakorn et al., 2012). 

Laparoskopisk nefrektomi 

Den första laparoskopiska nefrectomin gjordes 1995, vilket var ett naturligt steg i 

utvecklingen för att minimera riskerna associerade med öppen nefrectomi. Den 

laparaskopiska metoden har visat sig minska smärtan efter operationen, främja återhämtandet 

och ge kortare sjukskrivning (Antcliffe, Nanidis, Darzi, Tekkis & Papalois, 2009). 

 Den första handportsassisterade laparaskopiska nefrectomin beskrevs 1998 hos levande 

njurdonatorer (Jacobs, Cho, Foster, Liao & Bartlett, 2004).  Att använda en handport innebär 

att ett särskilt instrument placeras i ett snitt långt ner på patientens buk så kallat Pfannenstiel-

snitt. I detta instrument kan kirurgen placera sin hand och har då handen i buken vilket ger 

större kontroll vid en blödning (Biglarnia, 2010).  

Den handassisterade retroperitoneoskopiska tekniken introducerades 2002, vilken var 

ytterligare ett steg i utvecklingen av laparoskopisk nefrectomi hos levande donatorer. Även 

vid denna metod används en handport. Genom att välja den retroperitoneala vägen, från sidan 

bakom bukhinnan till njuren minskar riskerna (Wadström & Lindström, 2002).  
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Smärta 

Smärta eller värk är en obehaglig upplevelse som alla har erfarenhet av. Som sinneskänsla är 

smärtupplevelser subjektiva och helt unika för individen. Individens beskrivning av smärtans 

karaktär, intensitet och betydelse är därför odiskutabel. Smärta är ett symtom, och det centrala 

momentet vid all smärtbehandling är att försöka diagnostisera och om möjligt åtgärda den 

bakomliggande orsaken. Smärtupplevelsen påverkas förutom av fysiologiska och 

psykologiska faktorer också av sociala, existentiella och kulturella faktorer. Under de senaste 

decennierna har postoperativ smärta, smärtan som patienten upplever efter operation, 

uppmärksammats som ett vanligt förekommande problem. Parallellt med detta har 

smärtvården utvecklats sett ur ett omvårdnadsperspektiv, och i dag är utvärdering och 

behandling av smärta en viktig del av omvårdnadsarbetet på en kirurgisk klinik (Werner & 

Leden, 2010).  

En studie visar att sjuksköterskor ibland underskattar patienters smärta och behandlar mer 

utefter vitala parametrar och hur patienter beter sig än hur pass ont de säger sig ha. I samma 

artikel beskrivs smärtskattning som den mest pålitliga parametern för bedömning av smärtan 

(Kim et al 2005) 

Postoperativ smärta 

Postoperativ smärta är en utmaning och är viktig att behandla eftersom den kan leda till 

komplikationer (Sasseron et al 2009). Smärtan kan bero på eventuell dissektion av vävnad 

under operationen, operationssnitt eller dränage (Baumgarten et al 2009). 

Under de senaste åren har kunskaperna om smärta och smärtfysiologi ökat väsentligt. Trots 

detta får många patienter fortfarande postoperativ smärtbehandling enligt metoder som i stort 

sett varit oförändrade de senaste decennierna. Patienternas förväntningar på postoperativ 

smärtbehandling är ofta lågt ställda. Många förväntar sig att det ska göra ont efter kirurgi och 

tror inte att detta går att undvika (Rawal, 1999). 

Eftersom akut smärta är en komplex reaktion med många faktorer som spelar in finns det stor 

individuell variation i smärtupplevelsen. Normalt är smärta efter större operationer 

behandlingskrävande upp till 3-4 dagar postoperativt. Rädsla för postoperativ smärta anges av 
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patienter som ett av de större orosmomenten inför kirurgi. Upplevelsen av smärta varierar 

påtagligt mellan olika individer (Rawal, 1999).  

Faktorer som påverkar upplevelsen av postoperativ smärta är den preoperativa psykologiska 

och farmakologiska förberedelsen av patienten, patientens fysiska och psykiska tillstånd, 

patientens smärttröskel, typ av kirurgi, anestesiteknik, förekomsten av postoperativa 

komplikationer och kvaliteten på vården vid uppvaknings- och vårdavdelning (Rawal, 1999).  

I en svensk undersökning har 39 donatorer intervjuats tre veckor efter operationen, 18 

donatorer som opererats med laparoskopisk metod och 21 donatorer som opererats med öppen 

kirurgi. Av donatorerna tyckte 54 procent att operationen varit lättare än förväntat medan 44 

procent ansåg att operationen varit deras mest smärtsamma upplevelse någonsin, 

smärtupplevelsen varierade mellan män och kvinnor, operationsmetod och ålder. Det var 

procentuellt fler kvinnor än män som ansåg att donationen var deras mest smärtsamma 

upplevelse någonsin, flera av dem jämförde smärtan efter donationen med smärtupplevelsen 

vid deras tidigare förlossningar. De flesta kvinnorna ansåg att smärtan efter njurdonationen 

var värre eftersom den pågick under längre tid. Nästan alla var dock nöjda med den 

smärtbehandling de fick under vårdtiden (Sanner, 2005). 

Smärtlindring 

Den smärtlindring som njurdonatorer tidigare fick bestod av en kombination av paracetamol 

och opioider, beroende på patientens individuella behov. Det är vanligt att patienter som 

behandlas med opioider får biverkningar i form av illamående, kräkning och nedsatt 

tarmperistaltik. Det finns även risk för komplikationer som sänkt medvetandegrad och 

andningsdepression vid opioidbehandling.  För att minska risken för dessa biverkningar och 

öka säkerheten för donatorerna har man på senare år övergått till smärtbehandling med 

smärtlindringspumpen Painbuster hos patienter som genomgår laparoskopisk 

donatorsnefrektomi. Painbustern består av en portabel pump med elastiska membran, ett filter 

och två flödessensorer som är anslutna till två 12,5 cm långa katetrar. Pumpen fylls med 

ropivacain. Under operationen startas Painbustern med aseptisk teknik, de två katetrarna 

placeras i operationsområdet och operationssåret försluts. Båda katetrarna fylls med 

ropivacain innan de kopplas ihop med pumpen. Katetrarna och flödessensorerna fästs sedan 

tätt mot huden med ett genomskinligt plastförband. Infusionen startas sedan omedelbart efter 

att katetrarna anslutits till pumpen. Detta innebär att patienten får en kontinuerlig infusion av 

lokalbedövning (Biglarnia, Tufvesson, Lorant, Lennmyr & Wadström 2010).  
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Teoretisk referensram 

Patienters vårdsituation uppvisar både likheter och olikheter. Likheterna består i allmänna 

basala behov, men både patienter och personal prioriterar behoven olika. Toleransnivå och 

referensramar bidrar till olika upplevelser. Det leder till att varje möte mellan patient och 

vårdgivare blir unikt och komplext (Lindell, Olsson 1993). 

För att uppnå en god omvårdnad finns det behov av klara riktlinjer. Swansons 

omvårdnadsteori består av fem definierade begrepp: knowing, beeing with, doing for, 

enabling och maintaining belief, som tillsammans syftar att strukturera arbetet samt att 

underlätta kommunikationen mellan sjuksköterska och vårdtagare (Swansson 1991). 

Knowing innebär att förstå och bekräfta patienten upplevelse. Beeing with betyder att vara 

känslomässigt närvarande och tillgänglig. Doing for är att vara deltagande, kompetent och 

professionell. Enabling betyder att kunna ge information och undervisning. Maintaining belief 

är att tro på och stötta patienten i dess egen förmåga (Swansson 1991). Studien hoppas ge svar 

på om kompetens, undervisning, lyhördhet och tillräcklig information från personalen 

resulterar i att donatorernas upplevelse av smärta och oro lindras. 

 

Problemformulering 

Idag skrivs de flesta njurdonatorer ut fem dagar postoperativt, det vill säga tiden efter 

operationen. Efter att Painbustern avlägsnats. Efter tre månader kallas donatorerna till ett 

återbesök på transplantationsmottagningen då de får träffa en transplantationskirurg samt 

sjuksköterska. I dagsläget finns det bristande kunskaper om hur deras smärtupplevelse och 

behov av analgetika ser ut under den första tiden hemma och fram till uppföljningen tre 

månader efter operationen. 

Syfte 

Att beskriva upplevelse av smärta och oro efter operationen hos njurdonatorer som haft 

Painbuster som smärtbehandling efter donation. 
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Frågeställning 

 Upplevelse av smärta hos njurdonatorerna postoperativt? Har donatorerna upplevt oro för 

postoperativ smärta inför operationen? Har smärtan varit ett hinder i vardagen och känner sig 

donatorerna välinformerade angående smärta och smärtlindring vid utskrivning? 

 

METOD 

Kvalitativ metod valdes då syftet var att beskriva donatorernas upplevelse och känsla. Den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå värden och fenomen utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och förstå deras 

värld (Kvale & Brinkman 2009). Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen. I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson 

båda medskapare i ett samtal (Patel & Davidsson 2003). 

Design 

Studien är en kvalitativ studie. Data insamlades via semistrukturerade intervjuer, med 

semistrukturerade intervjuer utformas specifika teman som skall beröras, men 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren (Patel & Davidson 2003). Materialet 

analyserades med systematisk textkondensering (Malterud, 2012). 

Urval 

Njurdonatorer som har genomgått laproskopisk nefrektomi vid njurdonation på ett 

transplantationscentra i Sverige under perioden februari-maj 2013 och har haft smärtlindring 

med en Painbuster efter operationen. Alla donatorer som genomgick laparoskopisk nefrektomi 

under perioden för datainsamlingen har tillfrågats om deltagande, ett så kallat konsekutivt 

urval, samtliga tillfrågade tackade ja (Forsberg & Wengström 2013).  

Fem donatorer blev inkluderade i studien, tre kvinnor och två män. Samtliga donatorer i 

studien donerade till mottagare som de hade någon form av relation till. Ingen anonym 

donator opererades under perioden studien pågick. Samtliga inkluderade donatorer i det här 

projektet har smärtlindrats med Painbuster fram till den fjärde postoperativa dagen.  
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Datainsamlingsmetod  

Datainsamling har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer som gjorts på 

avdelningen fyra dagar efter operationen samt via telefon fyra veckor efter operationen. 

Intervjupersonerna har fått svara på förbestämda frågor utformade av författarna med 

eventuella följdfrågor om smärta och smärtupplevelse (se bilaga 1 & 2). Deltagarna hade 

möjlighet att tala fritt om de ämnen som togs upp. Intervjuerna har ljudinspelats, 

telefonintervjun har gjorts med hjälp av högtalartelefon och har varit ungefär 15 minuter 

långa. Ingen pilotintervju utfördes innan intervjuerna av njurdonatorerna. 

I dag finns ett stort antal standardiserade frågeformulär och skattningsskalor att tillgå. I 

samband med akut och postoperativ smärta utförs upprepade täta mätningar, därför bör ett 

mätinstrument som är enkelt att förstå och lätt att använda väljas. Det är i första hand 

smärtans intensitet som skattas därför är det lämpligast att använda ett endimensionellt 

instrument. Ett av de vanligaste mätinstrumenten av detta slag är Visuell analog skala (VAS). 

VAS är det smärtskattningsinstrument som används på vårdavdelningen där donatorerna varit 

inneliggande, VAS har av den anledningen valts som smärtskattningsinstrument i denna 

studie. Vid smärtskattning med VAS graderar patienten sin smärta längs en 10 cm lång 

vertikal eller horisontell linje genom att med hjälp av en markör ställa in aktuell 

smärtintensitet mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta) (Werner & Leden, 

2010).  Målet är att ingen skall skatta VAS över 3. Information och beskrivning om VAS ges 

till samtliga patienter i samband med inskrivning av ansvarig sjuksköterska. 

Intervjupersonerna har blivit tillfrågande om VAS vid det aktuella intervjutillfället och har 

smärtskattats i samband med intervjuerna. 

Tillvägagångssätt 

Njurdonatorerna som inkluderades tillfrågades muntligt och skriftligt om deltagande i studien 

i samband med att de skrevs in på vårdavdelningen två dagar innan operation (bilaga 3). 

Samtliga inkluderade njurdonatorer har skrivit på ett skriftligt samtycke där de samtycker till 

att vara med i studien (bilaga 4). Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. 

Första intervjun gjordes i ett avskilt rum på den vårdavdelning där donatorerna vårdades. I 

samband med den första intervjun bestämdes tidpunkt för intervjutillfälle två. Vid andra 

intervjutillfället blev donatorerna uppringda i hemmet från ett ostört rum. Författarna delade 

på ansvaret för själva intervjun och att agera observatör. Intervjuaren ansvarade 

huvudsakligen för intervjun. Observatören ansvarade för teknisk utrustning och inflikade vid 



9 

 

behov följdfrågor. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ordagrant på dator direkt 

efter varje intervju.  

Forskningsetiska överväganden 

Sektionschefen på transplantationskirurgen tillfrågades och godkände studien. 

Njurdonatorerna informerades både muntligt och skriftligt, om projektet, att deltagandet var 

frivilligt och att all persondata behandlades konfidentiellt (Patel & Davidson 2003). För att 

garantera ett etiskt förhållningssätt i studien har författningen Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor följts (SFS 2003:460). 

 

Bearbetning och analys 

Analysering gjordes när allt material var insamlat. Intervjufrågorna var utformade så att de 

skulle ge svar på de olika frågeställningarna samt uppsatsens syfte. Materialet har 

transkriberats ordagrant. Intervjumaterialet är analyserat med hjälp av systematisk 

textkondensering (STC), se tabell 1. STC innebär att analysen sker i fyra faser. I analysens 

första fas lästes materialet igenom för att få ett helhetsintryck av insamlade data och utifrån 

detta skapades preliminära teman. I analysens andra fas identifierades meningsbärande 

enheter som i analysens tredje fas kondenserades och utefter detta framkom i det fjärde steget 

av analysen kategorier (Malterud 2012). 

Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen med exempel 

Preliminära teman Meningsbärande 

enheter 

Kondensering av de 

meningsbärande 

enheterna 

Kategori 

Smärta Eftersom jag inte blivit 

opererad tidigare så 

vet jag inte hur 

smärtan ska vara. Men 

jag har upplevt det 

som ett klart obehag. 

 

Jag har haft svårt att 

röra mig och så på 

grund av smärta, så det 

har hindrat mig i 

vardagen. 

Inte opererad 

tidigare, upplevt 

klart obehag. 

 

 

 

 

 

Svårt att röra mig på 

Upplevelse av 

smärta 
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grund av smärta. 

Upplevd smärta Ja, mindre kan man 

väl säga. Jag har ju i 

stort sett inte känt 

någonting. 

Dom har varit där 

och rotat. Det är 

ungefär som jag 

förväntat mig. 

Mindre, stort sett 

inte känt någonting. 

 

 

Ungefär som 

förväntat. 

Upplevelse av 

smärta 

Oro Jag försökte att inte 

tänka på det. Var 

rädd för en 

hjärtinfarkt. 

 

Rädd för en 

hjärtinfarkt. 

upplevelse av oro 

Adekvat 

smärtlindring 

Ja det tycker jag att 

jag fått. 

Det vet jag ingenting 

om liksom, men jag 

har inte haft ont 

Ja, det har jag, har 

inte haft ont. 

Upplevelse av 

smärtlindring 

Känsla kring 

donationen 

Fantastisk personal 

måste jag säga. Helt 

otrolig personal, det 

har varit väldigt 

trevligt. Väldigt bra 

och jag kände mig 

trygg. 

Fantastisk personal, 

väldigt trevligt, 

kände mig trygg. 

Känsla och 

upplevelse kring 

donationen 

 

RESULTAT 

Under analysens gång framkom fem teman vilka var, ”smärta”, ”upplevd smärta”, ”oro”, 

”adekvat smärtlindring” samt ”känsla kring donationen” Dessa fem teman resulterade i fyra 

kategorier: upplevelse av smärta, upplevelse av oro, upplevelse av smärtlindring samt känsla 

och upplevelse kring donationen. Citat som tydliggör innehållet har valts ut och presenterats 

under respektive kategori. Alla studiedeltagare hade donerat njure till någon i familjen eller en 

nära släkting, tabell 2. 

 

Tabell 2. Information om studiedeltagare och deras uppskattning av smärta enligt VAS-skalan 
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Donator Intervjutillfälle 1 Intervjutillfälle 2 

Donator 1 

Kvinna, 40-50 år, donerat 

njure till sin systerdotter 

2 1 

Donator 2 

Kvinna, 50-60 år, donerat 

njure till sin son 

0 0 

Donator 3 

Man, 50-60 år, donerat 

njure till sin hustru 

1 0 

Donator 4 

Kvinna, 60-70 år, donerat 

njure till sin make 

0 1 

Donator 5 

Man, 60-70 år, donerat 

njure till sin hustru. 

1 1 

 

Upplevelse av smärta 

När intervjupersonerna blev tillfrågade om aktuell smärtupplevelse fyra dagar efter 

operationen var det ingen av donatorerna som uppgav mer än VAS 2, tabell 2. Under 

intervjuernas gång framkom det ändå att fyra av fem intervjupersoner hade upplevt den 

postoperativa smärtan som ett problem.  

Upplevelser av kraftig smärta direkt efter operationen samt att det varit klara obehag de 

nästföljande dagarna, en känsla av ett ingrepp, ett obehag och en otrevlig känsla. Det 

framkom upplevelser av smärta som inte berodde på operationssnittet utan obehag i magen, 

axlarna och bröstkorgen samt postoperativ smärta på grund av otillfredsställande 

smärtlindring, då Painbustern inte fungerat. 

”Eftersom jag inte blivit opererad tidigare så vet jag inte hur smärtan ska vara. Jag har 

upplevt det som ett klart obehag. (Donator 1) 

” …det har varit som en gasolbrännare hela tiden.” (Donator 3) 
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Fyra veckor efter utskrivning, då intervjupersonerna hade tillbringat tid i hemmet och mött 

vardagen uppgav ingen mer än VAS 1, tabell 2. Återigen framkom det dock att smärta varit 

ett problem. Smärtan hade varit ett hinder i vardagen och rädsla för smärta resulterade i att de 

avstod från att göra vissa saker. 

” …jag har haft svårt att röra mig och så.” (Donator 5) 

Samtliga intervjupersoner hade förväntat sig viss smärta, de var förberedda och införstådda 

med det operativa ingreppet 

” Ja, mindre kan man väl säga… Jag har ju i stort sett inte känt någonting”. (Donator 2) 

”Det är ungefär som man förväntade sig” 

 ”… .dom har varit där och rotat. Det är ungefär som man förväntade sig.”(Donator 3) 

”Jag förstod att det naturligtvis skulle kännas efteråt. Jag har opererats tidigare.”(Donator 

4) 

 Painbustern med lokalbedövning tar bort smärtan i operationsområdet, men på grund av 

operationstekniken vid ett laparoskopiskt ingrepp kan smärta i axlar och bröstkorg 

förekomma vilket intervjupersonerna inte hade förväntat sig. 

”Både ja och nej. Alltså i magen har det inte känts alls på grund av lokalbedövningen… det 

gör ju förstås ont om man hostar eller så, men det hade jag förväntat mig. Det som inte var 

förväntat var bröstkorgen” (Donator 5).  

Upplevelse av oro  

Intervjupersonerna hade inte varit oroliga för smärta inför ingreppet. De kände sig väl 

förberedda, hade genomgått operativa ingrepp tidigare och kände sig välinformerade och 

säkra på sitt donationsbeslut.  

”Nej, jag är inte rädd för smärta. Så jag har inte haft några större funderingar, rädsla eller 

oro. Jag har ju inte funderat så mycket på det här, inför det här ingreppet liksom utan det var 

ju mer så solklart att ja det är väl bara att följa med tåget och sen se vad som 

händer.”(Donator 1) 
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Den oro som fanns handlade inte om postoperativ smärta. De hade känt en viss oro inför 

narkos, en oro för mottagaren av njuren samt oro efter operationen för postoperativa 

komplikationer, bland annat på grund av obehag i bröstkorgen, 

 ”Jag försökte att inte tänka på det. Var rädd för en hjärtinfarkt.” (Donator 5) 

”.... lite oro var det men inte för smärta eller nånting…det är en normal oro. Inför en 

sövning… kan man säga att det var  (Donator 4). 

 Upplevelse av smärtlindring 

Under tiden efter operationen hade intervjupersonerna fått smärtlindring via en Painbuster. 

Intervjupersonerna upplevde att de fått adekvat smärtlindring och även tillräckligt med 

information om smärtlindring efter operationen. I ett fall var donatorn ovetande om vilken 

form av analgetika han fått men var ändå nöjd med smärtlindringen trots att informationen 

inte uppfattats. 

 ”Det vet jag ingenting om liksom, men jag har inte haft ont”( Donator 4) 

Angående information om smärtlindring vid hemgång kände sig donatorerna välinformerade, 

de kände sig trygga med att det skrevs recept på smärtlindring och de visste vart de skulle 

vända sig vid behov av ytterligare analgetika. 

Intervjupersonerna angav att de behövt viss analgetika för att klara vardagen de första 

veckorna i hemmet efter donationen. Ingen av dem hade dock behövt något starkare än 

Paracetamol. 

”…jag har tagit lite Alvedon.” (Donator 3) 

Känsla och upplevelse kring donationen 

Trots smärta och oro beskriver donatorerna också positiva upplevelser och känslor i samband 

med donationen och tiden efteråt. Det som framkommer i alla möten är att de upplevt 

vårdtiden och vården som positiv. De har blivit bra bemötta, omhändertagna och har upplevt 

trygghet. 

”… det har varit mycket bra vård här, jag har blivit väl omhändertagen och är jättenöjd med 

hela förloppet så att säga.” (Donator 1) 
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”Fantastisk personal måste jag säga. Helt otrolig personal, det har varit väldigt trevligt om 

man får uttrycka sig så. Väldigt bra och jag kände mig trygg.” (Donator 5) 

Även upplevelser av glädje direkt efter donationen är en känsla som beskrivs. 

”En sak vill jag tillägga. Det var att jag kände mig otroligt glad efteråt.” (Donator 4) 

Inför utskrivning uttryckte samtliga donatorer trygghet. De kände sig välinformerade och 

trygga inför att komma hem. Efter en tid hemma framkommer det att samtliga även känt sig 

trygga och omhändertagna efter utskrivning, när de lämnat avdelningen.  

”… dom ringde i går och fråga från transplantation hur jag mådde. Det tycker jag var 

fantastiskt…” (Donator 5) 

 

DISKUSSION 

Syftet var att beskriva njurdonatorers känsla och upplevelse av smärta och oro i samband med 

sin donation. En njurdonator är inneliggande under relativt kort tid och blir utskriven några 

dagar efter operationen, därför fanns det intresse vid det aktuella transplantationscentrat att ta 

reda på deras upplevelse av smärta och oro inför och vid en njurdonation. 

Resultatet visar att flertalet av njurdonatorerna i studien hade upplevt smärta och oro som ett 

problem postoperativt. Trots detta var det en övervägande positiv känsla som framkom under 

analysprocessen, en upplevelse av tillfredsställelse och glädje över att kunna hjälpa en nära 

anhörig.   

I efterhand var samtliga donatorer nöjda med den smärtlindring de fick, även i det fall där 

painbustern inte fungerat. De kände sig välinformerade och trygga både inför operationen och 

senare inför hemgång. 

  

Resultatdiskussion 

I studiens resultat var det ingen av donatorerna som skattade sin smärta till mer än VAS 2 vid 

något av intervjutillfällena, smärtan beskrevs som hanterbar med hjälp av fungerande 

smärtbehandling. Dock framkom det att samtliga ändå hade haft episoder där smärtan varit ett 

problem och ett obehag. Det kan jämföras med en tidigare studie som presenterades 2005 

(Sanner) där 44 procent av donatorerna beskrev njurdonationen som deras mest smärtsamma 

upplevelse någonsin. Förklaringen till detta kan vara att mer än hälften av donatorerna i den 

studien var opererade med öppen kirurgi vilket i den aktuella studien inte förekom, då det blir 
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alltmer ovanligt med öppen kirurgi vid njurdonation. Under tiden som studien pågick skedde 

ingen njurdonation med öppen kirurgi som operationsmetod vid det aktuella 

transplantationscentrat. I andra tidigare studier har den laparoskopiska nefrectomimetoden 

visat sig minska smärtan efter operationen och främjat återhämtandet efter donationen 

(Antcliffe, Nanidis, Darzi, Tekkis och Papolois 2009). 

Ingen av intervjupersonerna i studien uppgav att de hade känt oro för postoperativ smärta 

inför operationen.  Flera av dem hade opererats tidigare och kände sig trygga med den 

information de fått under donationsprocessen. Sanner beskriver donationsprocessen i sju steg 

som innefattar det egna beslutet att donera, när beslutet är taget sker den första kontakten med 

sjukvården och en flera månader lång utredningsfas inleds för att donatorn ska känna sig trygg 

på alla plan (Sanner, 2005). Rädsla och oro för smärta är annars ett av dom större 

orosmomenten inför kirurgi. Det tyder på att med återkommande och tillräcklig information 

angående operationen, smärtlindringen samt den postoperativa eftervården kan denna oro för 

smärta minskas.  

Donatorerna förväntade sig viss smärta efter operationen, vilket överensstämmer med tidigare 

studier, de flesta människor förväntar sig att det skall göra ont efter kirurgi samt att det inte 

går att undvika smärta postoperativt (Rawal, 1999). Men den smärta i axlar och bröstkorg som 

några upplevde på grund av den laparoskopiska operationsmetoden var inte förväntad och 

upplevdes därför som mer obehaglig och skrämmande. Psykologiska preoperativa 

förberedelser kan påverka upplevelsen av viss typ av smärta (Rawal 1999). Om donatorerna 

blivit förberedda och informerade om eventuella smärtkomplikationer orsakade av 

operationsmetoden är det möjligt att även den smärtupplevelsen hade upplevts som mindre 

obehaglig 

Alla donatorer i studien ansåg att de fått adekvat smärtlindring, samtliga hade haft Painbuster 

som smärtlindring postoperativt. I ett fall fungerade inte Painbustern, den aktuella 

njurdonatorn upplevde kraftig smärta. Opioider som smärtlindring sattes istället in och 

tillfredsställande smärtlindring uppnåddes. Painbuster är ett smärtlindringssystem som 

bedövar lokalt i operationsområdet vilket gör att man även undviker biverkningar i form av 

illamående och kräkningar vilket kan förekomma vid smärtbehandling med opioider 

(Biglarnia et. al 2010).  Efter intervjuerna med donatorerna kan man dra slutsatsen att en 

fungerande Painbuster är ett smärtlindringsystem som fungerar bra vid denna typ av kirurgi.  



16 

 

Enligt Tufvesson och Johansson (2002) är det viktigt att stötta donatorn vid operationen och 

efteråt för att de ska känna sig stärkta och trygga och undvika oro i sitt beslut att donera. 

Önskan till att hjälpa någon, egenvinst och ömsesidighet är det allra vanligaste motiven till 

varför man väljer att bli donator (Lennerling 2004).  Resultatet i den här studien visar att om 

donatorerna känner sig välinformerade och trygga inför operationen samt vid utskrivningen 

tyder det på ett fungerande omhändertagande av donatorer.  

Att vårda friska patienter som inte tidigare haft kontakt med sjukvården är en utmaning, och 

behovet av lyhördhet och information blir därför extra viktigt. God information och 

utarbetade riktlinjer är viktigt för att uppnå en god omvårdnad vilket även betonas i 

Swanssons omvårdnadsteori, där känslomässig närvaro, att som sjuksköterska vara tillgänglig, 

kunna lyssna och ge bekräftelse är viktigt för att kunna ge patienterna god omvårdnad. Att 

trösta, vara deltagande och att agera kompetent och skickligt. Swansson betonar även vikten 

av information och undervisning, att som sjuksköterska finnas där som ett emotionellt stöd 

med en tillåtande attityd (Swansson 1991).  

Metoddiskussion 

Den här intervjustudien har ett konsekutivt urval med fem intervjupersoner, samtliga har 

donerat en njure till en nära anhörig på samma transplantationscentra under en viss tidsperiod. 

Ett mindre urval av intervjupersoner kräver större krav på intervjufrågornas kvalitet och att de 

besvarar frågeställningen (Malterud 2012).  

 

Analysen är gjord med hjälp av systematisk textkondensering. Analysen tog lång tid att göra 

mycket på grund av att man fick bortse från sin egen förförståelse i analysprocessen. 

Förförståelse är den erfarenhet och kunskap inom området som man har med sig innan 

studien. Förförståelse kan bidra med att man intresserar sig för ett område men också resultera 

i att man har svårt att se intervjumaterialet med nya ögon (Malterud 2012). 

 

Eftersom studiens syfte är att få fram en upplevelse var det självklart att använda sig av 

kvalitativ metod. Kvalitativ metod används för att förklara värden och fenomen utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel (Kvale och Brinkman 2009). Kvalitativa data handlar 

om människors upplevelser och tidigare erfarenheter, det är viktigt att intervjupersonerna 

känner sig trygga och respekterade. Därför gavs både skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte innan intervjuerna. 
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Smärtskattning som instrument anses som den mest pålitliga parametern för bedömning och 

utvärdering av smärtan för att kunna ge adekvat behandling (Werner och Leden 2010). VAS 

som smärtskattningssystem i samband med intervjuerna visade sig ge bristfällig information 

om den egentliga smärtupplevelsen. De tillfrågades om hur de skattade sin smärta enligt VAS 

vid intervjuerna, dag fyra postoperativt samt fyra veckor efter operationen. För att få ett 

trovärdigt resultat angående VAS och smärtskattning hade det behövts en kontinuerlig 

smärtskattning under hela vårdtiden. Upplevelsen av smärta fångades dock med hjälp av 

övriga intervjufrågor. 

 

Svagheten när det kommer till tillförlitlighet av resultatet är att endast fem donatorer ingår i 

studien, dock har samtliga fem donatorer upplevt donationen på liknande sätt. Enligt Malterud 

(2012) är ett tecken på mättnad att intervjuaren märker att likartade svar återkommer och att 

ingen ny information framkommer, vilket var fallet i denna studie. 

Studien är gjord på ett transplantationscentra i Sverige, om den gjordes på ett annat centra 

skulle resultatet kunna bli annorlunda beroende på operationsteknik och val av smärtlindring. 

Därför kan man inte generalisera resultatet. Studien gjordes dock för att ta reda på hur 

donatorerna upplevde smärta och oro vid det aktuella transplantationscentrat. Därför känns 

resultatet trovärdigt och valet av metod korrekt. 

 

Slutsats 

Trots smärta och oro före och efter operationen kände sig intervjupersonerna trygga och 

omhändertagna tack vare stöd och god information före, under och efter vårdtiden. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE VID INTERVJU FYRA DAGAR POSTOPERATIVT 

 

1. Om du skulle skatta din smärta nu enligt en tiogradig skala där 0 är ingen smärta alls 

och 10 är värsta tänkbara smärta, vilken nivå skulle du då skatta din smärta? 

 

2. Har du upplevt smärtan som ett problem under de här fyra dagarna efter operation. Om 

ja, hur och vid vilka tillfällen 

 

3. Har du upplevt att du fått adekvat smärtlindring? 

 

4. Kände du oro inför hur du skulle uppleva smärtan efter operationen? Om ja, berätta 

hur din oro såg ut? 

 

5. Har den faktiska smärtan efter operationen varit som du förväntat dig? Om inte, hur 

skiljer sig den förväntade och faktiska upplevelsen från varandra? 

 

6. Känns det som du har fått tillräckligt med information inför hemgången? Vet du vart 

du skall vända dig vid smärta etc.? 

 

7. Är det något ytterligare du vill tillägga? 
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BILAGA 2 

INTERVJUGUIDE VID INTERVJU FYRA VECKOR POSTOPERATIVT 

 

1.  Om du skulle smärtskatta din smärta nu enligt en tiogradig skala där 0 är ingen smärta 

alls och 10 är värsta tänkbara smärta, hur ont har du då? 

 

2. Har du upplevt smärtan som ett problem sedan du blev utskriven från 

vårdavdelningen? Om ja, hur och när? 

 

3. Har smärtan hindrat dig från att göra saker i ditt vardagliga liv? Om ja, i vilka 

sammanhang? 

 

4. Har du behövt någon form av smärtlindring? 

 

5. Känner du att du fick tillräckligt med information angående smärta och smärtlindring i 

samband med utskrivningen? Om inte? Är det något speciellt du saknade?  

 

6. Finns det något ytterligare du vill tillägga? 
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Enheten för Vårdvetenskap 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 

 

 

Avd för Transplantation och Kirurgi 

 

Postoperativ smärtupplevelse hos njurdonatorer 

 Vi är två studenter på som ska skriva C-uppsats inom vårdvetenskap om postoperativ smärta 

hos njurdonatorer. Vi skulle därför uppskatta om du ville delta i en intervjustudie. 

Anledningen till att vi gör studien är att det i dagsläget finns brist på kunskap om den 

postoperativa smärtupplevelsen hos njurdonatorer. De som tillfrågas för intervjustudien är 

personer som genomgår njurdonation på akademiska sjukhuset under perioden februari- maj 

2013. 

Om du deltar kommer du att bli intervjuad av oss som skriver uppsatsen vid två tillfällen. Vid 

ett tillfälle på avdelningen, fyra dagar efter operationen samt fyra veckor efter operationen via 

telefon. 

Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst under studien välja att avbryta ditt 

deltagande. Databehandlingen sker på ett sådant sätt att ingen personlig information kan 

identifieras.  

 

    Uppsala den 10/12 2013 

 

 

Anna Andersson   Jenny Thulin 

Sjuksköterska   Sjuksköterska 

Avd 70C1 Transplantation och kirurgi  Avd 70C1 Transplantation och kirurgi 

Akademiska Sjukhuset  Akademiska Sjukhuset 

anna.f.andersson@akademiska.se  jenny.thulin@akademiska.se 

0186114665  0186114665 

 



24 

 

 

Bilaga 4 

  
Institutionen för  

folkhälso-  och vårdvetenskap 

Enheten för Vårdvetenskap 

 

 
 

 

   

  

 

 

 
 

 
Avd för Transplantation och Kirurgi  

 

 

 

Samtycke till medverkan i studien om  

Postoperativ smärtupplevelse hos njurdonatorer 

 

Härmed samtycker jag till att medverka i studien ” Postoperativ smärtupplevelse hos 

njurdonatorer” vid Transplantationsavdelningen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Jag har 

fått information om studiens avsikt och innehåll samt att min medverkan är frivillig. 

 

 

 

 

Datum:  

 

 

 

Namnteckning:  

 

 

 

Namnförtydligande:  

(Vänligen texta) 

 

 

 

 


