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Abstrakt 
 

Bakgrund: Levande organdonatorer är en betydelsefull donatorgrupp, ca 40 % av alla 

njurtransplantationer i Sverige sker med organ från levande donatorer. Njure, lever och 

benmärg kan doneras från en levande donator.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva erfarenheten av att vara 

levande organdonator.  

Metod: Litteraturöversiktens resultat baserades på sju vetenskapliga artiklar varav tre 

kvalitativa samt fyra kvantitativa artiklar. Artiklarna analyserades med inspiration av 

Fribergs (2012) metod. 

Resultat: Resultatet visade att de flesta inte ångrade sitt beslut att donera, att de själva 

gjort valet att donera och att de skulle rekommendera andra att donera. Smärta lyftes 

fram som den mest plågsamma erfarenheten av donationen. Oro och rädsla upplevdes i 

samband med transplantationen. Donationen hade en inverkan på donatorns hälsa, 

välbefinnande och livskvalitet. Donatorerna upplevde att de inte fick tillräckligt med 

stöd och information, de upplevde även att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet 

efter donationen. Som vårdpersonal är det av stor vikt att ha i åtanke att ge donatorerna 

tillräckligt med information och stöd genom hela processen.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Levande organdonatorer är en betydelsefull donatorgrupp. Det finns levande donatorer 

som donerar organ till släktingar, make/maka, och nära vänner. Det finns även enstaka 

donatorer som har donerat en njure anonymt. Vissa kan känna sig tvungna till att donera 

medan andra gör det av omtanke.  

 

En av oss författare arbetade som undersköterska över sommaren och träffade en del 

dialyspatienter. Även om flera av dem inte var i sådant skick att de skulle kunna få en 

ny njure, började funderingar dyka upp. Vad var det var som gjorde att deras anhöriga 

inte tog steget att vilja donera sin ena njure? Kan det vara så att de inte matchade, eller 

var det så att det var rädda för donationen och varför? Detta väckte ett intresse hos oss 

och fick oss att vilja veta mer om levande organdonatorers erfarenheter av att donera ett 

organ. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Organdonation - organtransplantation  

Levande donatorer är en betydelsefull donatorgrupp, framförallt för mottagare som 

behöver en njure. I Europa är svenskarna mest positiva till att donera sina organ, trots 

detta är antalet transplantationer lågt jämfört andra länder i Europa (Tibell & 

Henriksson, 2012).  

 

Den som tar emot ett organ kallas för recipient och den som ger sitt organ kallas för 

donator. Själva överflyttningen av organet kallas för allogen- eller autolog 

transplantation. Allogen transplantation är när ett organ förflyttas från en individ till en 

annan, om patienten använder sina egna vävnader kallas det autolog transplantation.  

Lever, hjärta, njurar, lungor, hornhinnor, benmärg och bukspottskörtel är de vanligaste 

organ och vävnader som doneras vid dödsfall. Njure, lever och benmärg kan doneras av 

en levande donator (Järhult & Offenbartl, 2006). Det finns många fördelar med att få ett 

organ från en levande donator. Fördelar som att njuren kan fungera direkt och 

väntetiderna kortas för de som väntar på ett organ (Lannerling, Nordén, Andersson & 

Fredriksson, u.å). Vissa organ, främst njurar och vävnader kan doneras utan att donatorn 

utsätts för några allvarliga risker.  
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Den levande donatorn kan leva med en njure, då njuren man har kvar ökar sin kapacitet. 

Det går även att donera en del av sin lever, levern kan delvis växa ut igen (Karlsson 

Gadea, 2011). Om donatorn och recipienten har likande immunsystem minskar risken 

att organen stöts bort. Liknande immunsystem är vanligt hos släktingar, men numera är 

metoden för att kartlägga immunsystemens egenskaper så bra att man tidigt kan veta om 

transplantationens chanser att lyckas (Karlsson Gadea, 2011).  

 

2.2 Kortsiktiga risker 

 

Ingen operation är riskfri, komplikationer kan uppstå. Allvarliga komplikationer kan 

vara blödning och propp, andra välkända komplikationer är sårinfektion, förstoppning, 

lunginflammation och bråck (Järhult & Offenbartl, 2006; Lennerling, Nordén, 

Andersson & Fredriksson, u.å).   

 

2.3 Långsiktiga risker  

 

Den som donerar sin njure förlorar sin egen reserv. Skulle donatorn drabbas av cancer 

eller en skada i den njuren som finns kvar och får njursvikt, hamnar denne i samma 

situation som mottagaren. Drabbas donatorn av en annan njursjukdom blir det ingen stor 

skillnad då sjukdomar oftast påverkar båda njurarna (Lennerling, Nordén, Andersson & 

Fredriksson, u.å). Även om många undersökningar har gjorts innan för att en donators 

kvarvarande njure inte ska riskera att sluta fungera, händer det och en ny njure kan 

behövas. I USA finns en lag som gör det möjligt för de som tidigare donerat en njure 

och behöver en ny njure, att få extra poäng i väntelistan vilket gör att den som donerat 

tidigare, kan snabbare få en njure (National Kidney Foundation, 2014). 

 

Även om riskerna på lång sikt för donatorn inte är många fysiskt, förekommer de 

psykiska faktorerna mer. Det kan vara att relationen med familjen och mottagaren som 

försämras, att den ekonomiska bördan som eventuellt kan uppkomma blir för stor, som 

gör att det finns en större risk att utveckla till exempel depression på längre sikt (Chen 

och Yan, 2011).  
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2.4 Lagstiftning  

Transplantationslagen (SFS 1995:831) innehåller bestämmelser om när och hur 

biologiskt material från levande eller avliden människa får tillvaratas för att användas 

inom transplantationsverksamheten.  Användningen av det biologiska materialet styrs 

av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

 

Enligt Transplantationslagen (SFS1995:831) får endast biologiskt material avsett för 

transplantation eller annat medicinskt ändamål tas av en levande människa om denne 

ger samtycke till det, och om det inte riskerar allvarlig fara för givarens liv eller hälsa. 

Biologiska material får tas från underåriga eller personer som lider av psykisk störning 

om givaren är släkt med mottagaren och det inte är möjligt att ta ett biologiskt material 

från någon annan. Samtycke från vårdnadshavare eller god man ska lämnas, och 

ingreppet får endast ske med Socialstyrelsens tillstånd.  

 

Organhandel är olagligt i Sverige, skulle det uppdagas kan det ge fängelse upp till två år 

(Lagen om genetisk integritet SFS 2006:351). I Sverige är detta ett litet problem men i 

enstaka fall har individer åkt utomlands för att köpa ett organ. Det finns misstankar att 

enstaka transplantationer med levande organdonator inte varit altruistiskt baserade 

(Tibell & Henriksson, 2012). Det är förbjudet i det flesta länder att köpa och sälja organ 

även om det sker. Det handlar oftast om fattiga människor som känner sig tvingade att 

donera till exempel sin ena njure för att få en inkomst. I Sverige finns det rätt till 

ersättning för merkostnader som tillkommer för den levande donatorn i samband med 

operationen (Karlsson Gadea, 2011). EU-parlamentet har antagit direktiv om kvaliet- 

och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation. Syftet 

med detta var att försöka säkerhetsställa god kvalitet och på så vis en hög 

hälsoskyddsnivå för både donator och mottagare. Genom att försöka säkerhetsställa 

detta, syftar det även på att försöka minska den brottsliga organhandeln som sker. Detta 

genom att ett samarbete mellan länder införs, för att på ett bättre sätt tillgodose 

organbehovet (Europeiska Kommissionen, 2007).  
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2.5 Teoretisk referensram 
 

Vi har valt att beskriva begreppen hälsa och välbefinnande ur Dahlberg och Segesten 

(2010) teori och begreppet livskavitet ur Rostoen (1993) teori. Att stå i begrepp att 

donera ett organ medan jag som donator fortfarande är vid liv och förmodligen även 

avser att leva ett gott liv många år framöver finns det risk att många tankar relaterat till 

egen hälsa, välbefinnande och livskvalitet dyker upp. Därför anser vi att hälsa, 

välbefinnande och livskvalitet är relevant för det valda området. 

 
2.5.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa i två olika perspektiv, det 

vårdvetenskapliga och det naturvetenskapliga perspektivet. Det naturvetenskapliga 

perspektivet beskriver funktionen av de olika biologiska systemen. Här tas det upp hur 

de biologiska systemen påverkar sjukdom och hälsa. När de biologiska systemen 

fungerar optimalt uppnås hälsa. I det vårdvetenskapliga perspektivet belyses 

välbefinnandet, här sätts inte den biologiska hälsan i fokus. I vårdvetenskapliga 

perspektivet menas istället att välbefinnandet är människors upplevelse av hälsa. 

Människan behöver även må bra psykiskt för att uppleva hälsa, det räcker inte att vara 

biologiskt frisk. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vidare att forskningen har visat 

att människor inte bara beskriver sin hälsa biologiskt utan mer hur de upplever att ha 

hälsa. Det finns människor med svåra sjukdomar som upplever att de har hälsa.” Hälsa 

innebär att må bra och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara av värde i 

livet, både i stort och i smått”(Dahlberg & Segesten, 2010, sid.52). Erfarenheten av 

hälsa innebär en generell upplevelse av välbefinnande och är sammanflätad med andra 

existentiella erfarenheter. Hälsa och välbefinnande är således två relevanta begrepp i 

samband med att undersöka levande organdonatorers erfarenheter eftersom även deras 

hälsa och välbefinnande sätts på spel i samband med beslutet att donera ett organ. 

 

2.5.2 Livskvalitet 

 

Rustoen (1993) beskriver livskvalitet som individens medvetna kognitiva, positiva, 

negativa och emotionella erfarenheter. Begrepp som förknippas med livskvalitet är 

glädje, psykisk hälsa, harmoni, lycka, tillfredställelse och välbefinnande. Rustoen 

(1993) delar in begreppet livskvalitet i två delar, liv och kvalitet.  
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Liv betecknar existensen, tillvaron, verkligheten och att vara, livskvalitet hör således 

ihop med existens. Med kvalitet i begreppet livskvalitet menas kvaliteten av livet. Vilka 

egenskaper värden eller kännetecken som har störst betydelse för att individen ska 

uppleva livet som gott. Livet ska således upplevas gott både för den som tar emot ett 

organ och den som i vår studies fall planerar att donera ett organ. 

 

2.6 Problemformulering 

Tibell och Henriksson (2012) skriver att levande organdonatorer är en betydelsefull 

donatorgrupp. Lannerling, Nordén, Andersson och Fredriksson (u.å) lyfter fram att det 

finns många fördelar med att få ett organ från en levande donator. Fördelar som att 

njuren kan fungera direkt och väntetiderna kortas för de som väntar på ett organ. 

Det finns nackdelar med att vara levande organdonator, transplantationen kan påverka 

donatorns hälsa och välbefinnande negativt. Men hur kommer det sig att personer tar 

beslutet att donera? Påverkas hälsan, välbefinnandet och livskvaliteten? Blir livet som 

vanligt efter att ha donerat? Påverkas relationen till mottagaren? Detta är 

frågeställningar som vi anses behöver belysas för att skapa en ökad förståelse för 

levande organdonatorers erfarenheter av att donera ett organ. En ökad förståelse av 

organdonatorernas erfarenheter hjälper vårdpersonalen att se donatorn ur ett 

helhetsperspektiv och därmed kan möjliga problem synliggöras, samt att rätt vård och 

stöd ska kunna tillämpas. 

 

 

3 Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva erfarenheten av att vara levande 

organdonator. 

 

 

4 Metod 
 

Studien är utförd som en systematisk litteraturöversikt, vilket innebär att vi har 

systematisk sökt, analyserat, värderat och sammanställt forskningsresultat inom det 

valda ämnesområdet. Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderas (Friberg, 

2012). 
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4.1 Litteratursökning 
 
Databaserna vi har sökt i är Cinahl, SweMed+ och PubMed då de är inriktade på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Till en början genomförde vi 

provsökningar för att bekanta oss med de olika databaserna. Provsökningar innebär att 

olika fritextord provas för att få en överblick kring relevanta sökord som eventuellt kan 

användas i litteraturöversikten (Friberg, 2012). Cinahl headings i Cinahl och MeSH 

termer i PubMed och SweMed+  användes för att få relevanta sökord. En förstasökning 

gjordes mellan 1 till 9 oktober 2014. Sökord som vi använt i Cinahl är ”living donors” 

,”quality of life”, ”support” och ”information”. I PubMed användes sökorden ”living 

donors” och ”Life quality”, i SweMed+ användes sökorden ”Erfarenheter” och 

”Organdonation” (se bilaga 1).  Vi valde att kombinera fritextsökningar med ”AND”, 

enligt Forsberg och Wengström (2013) kombineras fritextsökningar med booelska 

operatorer.  ”AND” är en boolesk operator som kan ge en smalare resultat och begränsa 

en sökning. Operatorn AND hittar referenser från de sökorden som använts.  

Då tillräckligt med material inte hittades i första sökningen utfördes en andra sökning. 

Den andra sökningen utgjordes av en sekundärsökning mellan 3 till 4 november. Enligt 

Friberg (2012) utförs en sekundärsökning genom att studera referenslistor från relevanta 

studier för att se om det finns ytterligare relevant data. Sekundärsökningen utfördes 

utifrån funna litteraturstudiers referenslistor. Litteraturstudiernas referenslistor lästes 

igenom och vi fann intressanta originalartiklar, två kvalitativa och två kvantitativa. 

 

4.2 Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle svara mot vårt syfte, donatorerna skulle 

vara över 18 år och artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. 

 

4.3  Exklusionskritierier 

 

Artiklar som inkluderade avlidna donatorer och artiklar äldre än år 2000. 
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4.4 Urval 
 

Första urvalet gjordes genom att läsa artiklarnas titel samt abstrakt. De som inte stämde 

överens med våra kriterier valdes bort. I det andra urvalet lästes artiklarna i sin helhet 

för att se om artiklarna överensstämde med vårt syfte (bilaga 1). 

 

Tre kvalitativa samt fyra kvantitativa artiklar var relevanta och kvalitetsgranskades 

enligt Forsberg och Wengströms (2013) kvalitetsgranskning (bilaga 2).  

Den kvalitativa granskningsmallen kunde ge max 17 poäng där vi beslutade att 15-17 

poäng var hög kvalitet, 10-14 poäng var medelhög kvalitet och 1-10 poäng var av låg 

kvalitet. Den kvantitativa granskningsmallen kunde ge max 12 poäng där vi beslutade 

att 10-12 poäng var av hög kvalitet, 7-9 poäng var av medelhög kvalitet och 1-7 poäng 

var av låg kvalitet. Alla granskade artiklar inkluderades då de var av medel- eller hög 

kvalitet (bilaga 3). 

 

4.5 Analys 

Vi har inspirerats av Friberg (2012) analysmodell. Analysmodellen innebär att gå från 

textens helhet till delar till en ny helhet. Första delen i analysmodellen bestod av att 

artiklarna lästes igenom i sin helhet för att skapa en bild av artiklarnas innehåll. Här 

plockades resultatdelar ut som svarade an mot vårt syfte. Resultatdelarna översattes 

därefter till svenska (Friberg, 2012).  

 

Andra delen i analysen går ut på att ta fram likheter och/eller skillnader som svarar an 

mot vårt syfte i resultaten (Friberg, 2012). De översatta resultatdelarna sorterades efter 

likheter och skillnader. För att säkerställa resultatdelarnas ursprung skrevs referenserna 

tydligt efter varje resultatdel. I den tredje och sista delen görs en sammanställning av 

likheterna och skillnaderna, och en sortering av materialet utifrån dessa. Vikten läggs på 

resultatinnehållet i artiklarna som valdes ut. Likheterna och skillnaderna mellan 

resultatdelarna benämndes med olika teman. Efter uppdelning i olika teman sorterades 

de ytterligare in i underteman. Delarna lades sedan ihop till en ny helhet som blev 

resultatet (Friberg, 2012).  
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En skillnad i analysprocessen gjordes mellan de kvantitativa samt kvalitativa artiklarna. 

Resultaten i artiklarna med kvantitativ metod utgår från statistisk data, där lästes 

artiklarnas text först och sedan jämfördes det med artikelns tabeller. Eftersom 

artiklarnas text stämde överens med tabellerna har vi valt att inte omvandla tabellerna 

till text (Friberg, 2012). 

 

Figur 1. Exempel från analysprocessen 

Resultatdelar från artiklarna 

översatt till svenska 

Tema  Undertema 

….en viss inverkan på hälsa och 

välbefinnande upplevdes …. 

  

Emotionella erfarenheter 

Erfarenheten av hälsa och 

välbefinnande 

....patienter som hade en lång 

tidsperiod mellan att identifieras som 

donator och transplantationen 

upplevde ångest och oro…. 

Oro och Rädsla kring donationen 

… efter donationen uttrycktes som 

ensamhet, brist på bekräftelse och att 

de ignorerades från vårdpersonalen… 

Brist på bekräftelse från 

vårdpersonal 

 

 

4.6 Etiska överväganden 
 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) är det av betydelse att artiklarna har fått tillstånd 

från en etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts. Studierna som valts att 

användas har blivit godkända av en etisk kommitté eller där etiska överväganden finns 

beskrivna. Allt relevant material som svarar mot syftet har inkluderats (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

Polit, Beck och Hungler (2001) skriver att det är rekommenderat att man är så konkret 

som möjligt när egna översättningar görs från originalspråket till sitt eget språk.  Detta 

har vi uppmärksammat när vi översatt artiklar från engelska till svenska. Vi har även 

eftersträvat att allt material behandlats med noggrannhet för att återge de vetenskapliga 

artiklarnas innehåll på ett så korrekt sätt som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5 Resultat  
 

Resultatet presenteras i fyra teman, emotionella erfarenheter, fysiska erfarenheter, 

erfarenheten kring beslutsfattandet och erfarenheter i relationer. Under dessa teman 

framkom underteman 



  
 

11 

Emotionella 

erfarenheter 

Fysiska 

erfarenheter  

Att ta beslutet 

att donera 

Erfarenheter i 

relationer i 

samband med 

donation 

Erfarenheten 

av hälsa och 

välbefinnande 

Oro och 

rädsla kring 

donationen 

Brist på 

bekräftelse från 

vårdpersonal 

Erfarenheten 

av den 

postoperativa 

smärtan 

Erfarenheten 

av relationen 

till familjen 

Erfarenheten 

av relationen 

till mottagaren 

Andra 

postoperativa 

erfarenheter 

 

Figur 2. Teman och underteman i resultatet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Att ta beslutet att donera 
 

Den avgörande faktorn i beslutsprocessen var att donatorerna ville förbättra livet för 

mottagaren. De ansåg att det var ett naturligt och självklart beslut att fatta, de behövde 

inte se över för- och nackdelar (Andersen et al., 2005). Det fanns fler faktorer som 

kunde påverka beslutet att donera ett organ. En del donatorer upplevde påtryckningar 

från familjemedlemmar, det kunde handla om positiva samt negativa inställningar till 

donationen (Fisher, Kropp & Fleming, 2005). 

 

I en kvalitativ studie av Forsberg, Nilsson, Krantz och Olausson (2004) beskrev 

föräldrar som donerat en bit av sin lever till sitt barn, att de inte hade något annat val än 

att donera. Att sätta sitt barns hälsa framför sin egen var en självklarhet. Trots att 

donatorerna upplevde rädsla inför att donera ville de inte avstå och därmed riskera sitt 

eget barns liv. Tanken att avstå och låta sitt barn dö var mer skrämmande än själva 

transplantationen. Att avstå skulle få föräldrarna att leva ett liv med skuldkänslor över 

att de inte gjort allt i sin makt för att rädda sitt barn.  
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Fisher, Kropp och Fleming (2005) visade i en kvantitativ studie att donatorerna överlag 

var nöjda med sitt beslut att donera. De flesta donatorer rapporterade att de skulle 

donera igen om det var möjligt, trots erfarenheten de hade i efterhand. Även om det 

fanns negativa faktorer skulle de uppmuntra andra att donera. Miyagi et al. (2004) fann i 

en kvantitativ studie att de donatorer som ångrade sitt beslut var där mottagaren avlidit 

efter transplantationen. I Ching Chan et al. (2006) kvantitativa studie framkom att äldre 

var mer benägna att deklarera att de inte skulle donera igen även om det var möjligt. 

Donatorerna beskrev att de inte skulle klara av en sådan operation med de postoperativa 

komplikationerna igen. 

 

 

5.2 Fysiska erfarenheter 
 
5.2.1 Erfarenheten av den postoperativa smärtan 

 

I flertalet av studierna togs det upp att den mest plågsamma erfarenheten var smärtan i 

samband med transplantationen, detta oberoende av vilket organ som hade donerats 

(Andersen et al., 2005; Fisher, Kropp & Fleming, 2005; Forsberg, Nilsson, Krantz & 

Olausson, 2004; Myskovsky et al., 2012). Njurdonatorerna upplevde 

donationsprocessen som fysiskt påfrestande, operationen och återhämtningen var mer 

smärtsam än förväntad (Fisher, Kropp & Fleming, 2005). Detta bekräftar Myskovsky et 

al. (2012) och där det kom fram att en del av givarna upplevde smärta från 

operationsärret som plågsam. Forsberg, Nilsson, Krantz och Olausson (2004) belyste i 

en kvalitativ studie att trots faktum att alla som hade donerat benmärg behandlades med 

epidural smärtlindring samt andra omfattande analgetika, upplevdes smärtan ändå som 

plågsam. Christopher (2000) fann att donatorerna upplevde att de inte var tillräckligt 

förberedda på smärtans varaktighet och intensitet. Mer information om smärtan kom 

fram som ett önskemål från donatorerna för att kunna hantera den bättre.  

 

5.2.2 Andra postoperativa erfarenheter 

 

Myskovsky et al. (2012) visade i en kvantitativ studie att efter donationen hade vissa 

njurdonatorer utvecklat hälsoproblem som högt blodtryck, njursjukdomar och diabetes. 

Hälsobeteendet hade förändrats hos de flesta njurdonatorer efter transplantationen, de 

hade regelbundna läkarkontroller, en del slutade röka, och nästan hälften tränade 

regelbundet efter donation.  
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Äldre var mer benägna att träna regelbundet (Myskovsky et al, 2012). Ching Chang et 

al.(2006) kom fram till att mindre fysiska komplikationer upplevdes av leverdonatorer 

som sårinfektion, trycksår och en förändrad kroppsuppfattning. Efter ett år upplevde de 

flesta att återhämtningen var fullständig. 

 De flesta donatorer upplevde ingen försämring i den sexuella funktionen men de 

utryckte att de är mer försiktiga under sexuella aktiviteter. 

 

 

5.3 Emotionella erfarenheter 
 
5.3.1 Erfarenheten av hälsa och välbefinnande 

 

I kvalitativa studier av Christopher (2000) och Andersen et al. (2005) visade det sig att 

donatorerna fick ett ökat medvetande om sitt eget hälsotillstånd när de valdes som 

donator. De beskrev att de fick ett nytt intresse för sin kost och den vardagliga fysiska 

aktiviteten. Donatorerna som fick vänta en längre period mellan identifieringsperioden 

och själva transplantationen tänkte mer på sin hälsa och hur den kommer att påverkas 

efter donationen. De tänkte mycket på att de går från att vara friska individer till sjuka 

patienter, de åker till sjukhuset friska men åker hem med en sjukskrivning. Donatorerna 

utnyttjade flera coping-strategier för att kunna hantera situationen. Information söktes 

för att kunna förbereda sig för donationen. Både Forsberg, Nilsson, Krantz och 

Olausson (2004) och Christopher (2000) tar upp hoppet som en viktig beståndsdel i 

donatorns eget tillfrisknande och välbefinnande. I Forsberg, Nilsson, Krantz och 

Olausson (2004) studie om relationen mellan en donerande förälder och ett barn, 

uttryckte donatorn att hoppet om att barnet skulle bli friskt gav ett välbefinnande som 

gjorde att ens egna utmaningar upplevdes mindre. Donatorer i Christophers (2000) 

studie uttryckte att hoppet aldrig fick gå förlorat och att varje alternativ bör prövas för 

att förlänga deras syskons liv.  

 

Efter donationen ansåg en del att det fanns en viss negativ inverkan på hälsan (Fisher, 

Kropp & Fleming, 2005). Välbefinnandet minskade den första månaden efter 

operationen och återvände stegvis under de följande elva månaderna. De flesta 

donatorerna upplevde att deras välbefinnande och hälsa hade återställts till sitt 

normaltillstånd efter ett halvår (Ching Chan et al., 2006).  
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5.3.2 Oro och rädsla kring donationen 

 

Donatorer som hade en lång tidsperiod mellan accepterandet av att bli donator och 

transplantationen, utryckte att de hade oro och stor ångest över sitt hälsotillstånd. De 

utryckte oro för att bli sjuka och dö i en olycka. De upplevde även oro och rädsla att 

negativa hälsovanor skulle påverka förmågan att donera. De kände ansvar för att hålla 

sig friska innan ingreppet. Donatorerna beskrev även att de skulle känna att de svikit 

mottagaren om transplantationen misslyckats (Christopher, 2000). Donatorerna kunde 

uppleva stress och rädsla av det faktum att de och mottagarna var inskrivna på samma 

avdelning på sjukhuset. Att vara både patient och anhörig var en svår utmaning, särskilt 

för dem som upplevde återhämtningsperioden som besvärande. De var oroliga för 

mottagaren, samtidigt som de försökte att återhämta sig själva från operationen 

(Andersen et al. 2005). En del kände oro av tanken av att de endast skulle ha en njure 

efter transplantationen. Det fanns donatorer som kunde uppleva oro och stress som av 

ekonomiska problem som uppstått efter donationen. Vissa hade fått måttliga problem 

medan andra hade allvarliga problem som förlust av arbete, förlorad inkomst och 

räkningar som de inte hade råd att betala. En negativ inverkan på försäkringsskydd på 

grund av donationen rapporterades av en del (Fisher, Kropp & Fleming, 2005). 

 

Att minska sin oro och osäkerhet genom att relatera operationen med tidigare 

livserfarenheter upplevde vissa donatorer som hjälpande. Att hitta mening med sitt eget 

lidande var en annan strategi (Andersen et al. 2005). 

 

5.3.3 Brist på bekräftelse från vårdpersonal 

 

Föräldrar som donerat benmärg till sitt barn utryckte att de känt sig ensamma och 

ignorerade. De upplevde att vårdpersonalen inte brydde sig om deras lidande efter 

transplantationen, baserat på det faktum att det var friska innan. Efter utskrivning valde 

föräldrarna att stanna med sitt barn på sjukhuset, där även all fokus var på barnet. De 

kände att de inte fick den uppmärksamhet som de behövde. Efter transplantationen 

upplevde donatorerna svårigheter att hantera stressiga situationer samt att de hade brist 

på initiativ och entusiasm i sin vardag (Forsberg, Nilsson, Krantz & Olausson, 2004).  
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Flera donatorer hade svårt att ta tag i emotionella problem när transplantationen hade 

misslyckats. Istället vände de sin energi till arbetet och tillbringade många timmar på 

sin arbetsplats för att slippa tänka på den misslyckade transplantationen.  

De upplevde att de hade begränsad kontroll över sina känslor och var oförmögna att gå 

vidare i sina liv. Familjerna uttryckte att skulle donatorerna istället få professionellt stöd 

med att ta tag i de emotionella problemen skulle de förmodligen må mycket bättre 

(Christopher, 2000).  

 

 

5.4 Erfarenheter i relationer i samband med donation 

 
5.4.1 Erfarenheten av relationen till familjen 

 

I Myskovsky el al. (2012) studie har de tagit reda på vilken relation donatorn har till 

mottagaren. De allra flesta organdonatorerna var syskon till mottagaren men en även 

föräldrar eller barn till den som behöver ett organ. Andra släktningar, vänner och 

maka/make förekommer men inte lika frekvent.  Detta tyder på att familjerna har en stor 

roll för den som behöver ett organ. Christopher (2000) och Fisher, Kropp och Fleming 

(2005) identifierade familjerelationerna som både känslomässigt stödjande och en källa 

till stress. Alla organdonatorer beskrev sin familjerelation som ”nära”. Donatorernas 

uppfattning om familjens närhet var att flertalet av donatorerna kände sig nära med sin 

familj, men konflikt inom familjerna förekom hos en del donatorer. Enligt Christopher 

(2000) studie var relationen med den ingifta släkten som den mest problematiska och 

utmanande för donatorn.  

 

Andersen et al. (2005) indikerade två avgörande faktorer för motivationen att donera ett 

organ till sin familjemedlem. Det var att den äldsta i syskonskaran som kände mest 

press att donera ett organ och de syskon som matchade mottagaren bäst. Trots att de 

kände den pressen var de ändå tydliga med att framhålla att beslutet att donera var deras 

eget.  Även om donatorerna kände pressen att donera ville familjen inte att de skulle 

känna den. Fisher, Kropp och Fleming (2005) styrker detta i sin studie att det var få av 

donatorerna som blev pressade av sina familjemedlemmar att donera ett organ. 

Christopher (2000) beskriver att donatorns familjer var positiva till deras roll som 

donator. Några syskon uttryckte besvikelse när inte valts att vara donator. Andra syskon 

uttryckte lättnad över att inte bli vald.  
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Uppskattning visades för donatorerna och deras vilja att delta. Fisher, Kropp & Fleming 

(2005) beskriver vidare att en fjärdedel av organdonatorerna ombads av någon anhörig 

att avlägsna sig från donationsförfarandet.  

 

I Andersen et al. (2005) studie var det många av donatorerna som upplevde att det 

viktigaste var att hjälpa en familjemedlem. De upplevde att ur detta perspektiv blev 

donationen en meningsfull handling. Denna uppfattning var stark hos alla deltagare som 

var föräldrar till mottagaren, men det uttrycktes också av flera andra aktörer som syskon 

eller barn till mottagaren. I Christopher (2000) studie kände organdonatorerna sig 

tacksamma för att ha haft möjlighet att hjälpa sina syskon. 

De uttryckte också känslan av att bli generad när folk benämnde dem som hjältar. De 

kände sig inte som hjältar. Forsberg, Nilsson, Krantz och Olausson (2004) skriver att 

familjerna kan vara stödjande i donationsförfarandet. De beskriver vidare ett fall där 

donatorns pappa bekräftar honom och låter donatorn få veta att genom att göra 

donationen har han fullgjort en del av meningen med livet, detta gav då styrkan att 

hantera processen efter donationen.  

 

 
5.4.2 Erfarenheten av relationen till mottagaren 

 
Flera studier visar att relationen mellan donatorn och mottagaren hade stärkts efter 

transplantationen (Andersen et al., 2005; Ching Chan et al., 2006; Fisher, Kropp & 

Fleming, 2005). Andersen et al. (2005) beskriver att donatorernas förhållande till 

mottagaren karakteriserades som nära och varm. Både oro för och kärlek till mottagaren 

uttrycktes flera gånger under intervjuerna. Fisher, Kropp och Fleming (2005) tar upp att 

alla donatorer rankade förbättringen hos mottagarens livskvalitet som mycket viktigt 

och att de fick starkare kärleksband till mottagaren än till den övriga familjen.  

Dock var det vissa av donatorerna som upplevde att det fanns en spänning eller konflikt 

med mottagaren (Fisher, Kropp & Fleming, 2005). 

 

I flera fall kände donatorn oro för mottagarens hälsa (Andersen et.al, 2005; Christopher, 

2000; Forsberg, Nilsson, Krantz, & Olausson, 2004; Miyagi et al., 2004). Miyagi et al. 

(2004) fann att mottagarens hälsa påverkade donatorns upplevda hälsa.  
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Det visade sig att de donatorer vars mottagare hade stora komplikationer värderade 

betydligt lägre på den mentala och allmänna hälsoskalan, än de vars mottagare inte hade 

några större komplikationer (Miyagi et al. 2004). Christopher (2000) beskriver att en 

lyckad transplantation gjorde att donatorerna kände sig överväldigade, glada och 

tacksamma. De uttryckte även en stark känsla av personlig tillfredställelse med 

mottagarens förbättrade hälsotillstånd (Christopher, 2000). De donerande föräldrarna 

upplevde en djup tillfredställele när de tänkte på att en del av deras lever växte i deras 

barns kropp (Forsberg, Nilsson, Krantz, & Olausson, 2004). Donatorerna förväntade sig 

inte att få något tillbaka från mottagaren, vetskapen om att mottagaren mådde bättre, 

räckte för donatorernas egen tillfredställelse (Andersen el.al 2005). I de fall där 

transplantationen inte lyckades handlade det om att acceptera utfallet. Att acceptera att 

ens syskon är i fortsatt behov av medicinsk behandling och vård (Christopher, 2000). 

 

De donatorer som bodde långt borta och tog emot hälsostatusuppdateringar per telefon 

uppgav att det var svårt att förstå hur mottagaren egentligen mådde. När dessa donatorer 

besökte sina syskon, uttryckte de känslor av rädsla och sorg om mottagarens försämrade 

hälsa. De kände också skuld över att inte kunna hjälpa anhöriga med vården för sina 

sjuka syskon (Christopher, 2000). De fanns donatorer som ansåg att det var mottagarens 

dåliga hälsovanor som hade lett till en misslyckad transplantation. De tyckte att 

mottagaren hade kunnat arbeta hårdare för en mer hälsosam livsstil. Men de allra flesta 

ansåg att mottagaren hade gjort sitt bästa för att upprätthålla en hälsosam livsstil och på 

så vis även en hälsosam njure (Fisher, Kropp & Fleming, 2005).  

 

Donatorer kände en personlig tillfredställelse och en känsla av stolthet efter 

transplantationen. De känner även sig tacksamma för att de fått möjligheten att kunna 

hjälpa (Christopher, 2000).  

 

6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med vår studie var att beskriva erfarenheten av att vara levande organdonator och 

fyra teman framkom, emotionella erfarenheter, fysiska erfarenheter, erfarenheten kring 

beslutsfattandet och erfarenheter i relationer.  
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Relationen till familjen kunde upplevas som varm och nära men flera upplevde att 

familjerna kunde vara en källa till stress. Fick familjen tillräckligt med information och 

fick vara delaktiga i donationsprocessen blev det lättare för dem att stödja både 

mottagare men framförallt donatorn. Detta finner vi stöd i en studie av Buer och 

Hoffman (2012) och där beskrivs det vidare att en stödjande familj påverkar donatorns 

livskvalitet och välbefinnande positivt. Benzein, Hagberg och Saveman (2011) menar 

att huruvida familjen ska vara med i processen eller inte, bestäms mellan familjen och 

patienten. Det kan vara av stor vikt att det finns samspel mellan familjen, donatorn och 

mottagaren om huruvida de olika parterna ska vara involverade. 

I de fall där familjen kan vara stöttande bör den få lov att vara det, men i de fall där 

familjen inte är stöttande bör detta framföras till familjen för att inte orsaka ytterligare 

stress hos donatorn. Skärsäter (2011) anser att stress orsakat av en livshändelse som 

familjekonflikt kan påverka hälsan och välbefinnandet negativt. Stressen kan få 

individen att uppleva bristande kontroll och minskad självkänsla. Beur och Hoffman 

(2012) beskriver att i samband med transplantationen är det betydelsefullt att donatorn 

och familjen får stöd och någon att prata ut med. De menar även att donatorn och 

familjen bör få information om familjekonflikter innan donationsprocessen. Med detta 

som underlag anser vi att det är av stor vikt att donatorn och familjen erbjuds stöd och 

information genom hela processen.  

 

 

Smärtan efter transplantationen upplevdes som plågsam. Det var flera som blev 

chockade över den smärtan då de inte var förberedda på den. 

Detta styrks i studierna av Rodrigue et. al. (2006); Trotter et al.(2003) att smärtan var 

starkt präglat av de förväntningar som donatorerna hade före operationen. De flesta av 

donatorerna upplevde smärtan värre än vad de hade förväntat sig. Smärta är individuell 

och den smärtan som jag upplever, behöver inte någon annan uppleva på samma sätt. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver detta fenomen genom att ens livsvärld är högst 

personlig och unik. Det gör att vi uppfattar världen omkring oss på olika sätt, på samma 

sätt uppfattar vi smärtan och sjukdomen på olika sätt. Birkler (2007) förklarar det 

genom att innan sjukdomen var kroppen hel men när sjukdom drabbar kroppen förloras 

helhetskänslan. Bristfällighet och begränsning kan upplevas, vilket kan göra att det blir 

en hämning av den naturliga livskvaliteten. Detta är något som vi tror gör att fler kanske 

upplevde efterperioden som jobbig. Att inte känna sig hel och uppleva en smärta som 

var oförutsedd.  
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Därför tror vi att det är av stor vikt att informera om smärtan innan transplantationen för 

att donatorerna bättre ska kunna hantera sitt tillfrisknande. Våra tankar styrks av 

Rodrigue et. al. (2006) som menar även att det är av stor vikt att informera om den 

postoperativa smärtan. Syftet med informationen är att donatorerna ska vara mer 

förberedda på smärtan och kunna hantera den bättre. 

 

De flesta av donatorerna kände oro, rädsla och ångest. De oroade sig för att de inte 

skulle kunna donera, att vara inlagd i sjukhuset samtidigt som mottagaren, oro för att 

transplantationen misslyckas och då svika mottagaren, oro för ekonomin och rädsla för 

hur den egna hälsan kommer att påverkas. Vi uppfattade det som att donatorerna hade 

mycket tankar och känslor som skulle behöva ventileras med någon som följer hela 

donationsprocessen. Detta finner vi stöd i en kvalitativ studie av Lindwall, von Post och 

Bergbom (2003) där det framkom betydelsen av att samma sjuksköterska följde sin 

patient genom hela operationsprocessen. Patienterna upplevde att de fick en minskad 

rädsla och ökad trygghet när sjuksköterskan gav sig tid att lyssna. Skärsäter (2011) 

skriver att ångest ofta ger negativa effekter på livskvaliteten och sociala funktionen, och 

att oro och rädsla förbrukar stora mängder av kroppens energi. Individen måste även må 

bra psykiskt för att kunna uppleva välbefinnande och hälsa.  Det är därför av stor vikt 

att donatorerna får stöd. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i mötet med personer med 

psykisk ohälsa, det är att utforma omvårdnaden utifrån patientens behov. Rustoen 

(1993) skriver att vårdpersonalen inte bara ska hjälpa patienten med vissa begränsade 

områden utan att de även ska rikta sin uppmärksamhet mot livskvaliteten. Vårdgivaren 

bör se patienten som helhet och uppmärksamma patientens behov av hjälp. Vissa 

donatorer rapporterade att information spelade en avgörande roll för att minska ångest. 

Detta kan vi hålla med om, det är av stor vikt att donatorerna får tillräckligt med 

information och stöd. 

 

Hopp var en viktig beståndsdel i att klara av hela processen kring transplantationen. 

Rustoen (1993) skriver att hoppet är betydelsefullt för människans välbefinnande och 

hälsa, det är nödvändigt för att vi ska uppleva livet som gott att leva. Hoppet är även en 

källa för livskvaliteten. I resultatet kan vi se att föräldrar som donerat organ till sitt barn 

upplevde att hoppet om tillfriskande för deras barn gav dem ett välbefinnande som fick 

deras utmaningar att upplevas som mindre.  
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Detta bevisar för oss hur betydelsefullt hoppet är för att kunna gå igenom utmaningar.  

Det är av stor vikt att donatorerna håller kvar sitt hopp. 

 

6.2 Metoddiskussion  
 

Syftet med vår studie var att beskriva erfarenheten av att vara levande organdonator. 

Sökningar i PubMed, SweMed+ och i Cinahl har gjorts. I SweMed+ använde vi oss av 

sökordet ”erfarenheter” men vi använde inte den engelska motsvarigheten ”experience”.  

Detta upptäcktes i efterhand och kan ses som en brist då relevant data kan gått förlorad. 

Sökordet ”experience” användes i provsökningen i PubMed men sökningen gick 

obemärkt förbi då ett stort urval påträffades. Syftet ändrades med arbetets gång från 

upplevelse till erfarenheter vilket kan ha bidragit till att sökordet ”experience” föll bort.  

Nu i efterhand inser vi att experience var ett relevant sökord och vidare avgränsningar 

borde ha utförts. Vi har inte kunnat använda artiklarna från SweMed + och PubMed i 

vårt resultat då de antingen var litteraturstudier eller inte svarade mot vårt syfte. Det har 

funnits användning för litteraturstudierna då vi gjorde en sekundärsökning i deras 

referenslistor, och funnit relevanta artiklar. Östlundh (2012) beskriver 

sekundärsökningen som en effektiv metod för att hitta relevant information. 

Litteratursökningen var avgränsad till de senaste 14 åren då någorlunda aktuell 

forskning eftersträvades. Östlundh (2012) menar att forskning är en färskvara och att en 

begränsning bör göras om äldre forskning inte eftersöks. Nackdelen med denna 

begränsning är att det kan ha funnits äldre relevanta studier som gått förlorade. 

 

Vi upplever att det funnits en utveckling under arbetets gång, hade arbetet utförts idag 

hade det troligtvis sett annorlunda ut. Idag skulle en djupare inledande sökning gjorts 

för att få ytterligare relevanta sökord. I efterhand valde vi att söka på Living donors 

AND experience i Cinahl för att undersöka antal träffar samt om relevant data gått 

förlorat. Vi fick totalt 68 träffar men genom att läsa titlar och abstract fann vi inte 

ytterligare relevanta artiklar. Träffarna visade artiklar som redan används i vår studie, 

artiklar som inte svarade an mot vårt syfte och litteraturstudier.  

 

Variation på kön och ålder finns i de utvalda studierna, en variationsbredd på åldrar från 

18-70 år. Resultatet är från flera länder och världsdelar. Relevanta studier från USA, 

Sverige, Norge, Kina och Japan hittades, relevanta studier i övriga kontinenter har inte 

kunnat hittas.  
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Då kultur och tradition skiftar i olika länder kan kulturen ha en påverkan på resultatet, 

det är därför positivt att vi har studier från olika länder och världsdelar. Att studierna är 

utförda i olika länder samt att det finns variation på ålder samt kön ökar möjligheten för 

överförbarheten (Forsberg & Wengström, 2013). Då våra studier har haft liknande 

resultat oberoende på vilket land som studien utförts i, gör att resultatet blir mer 

tillförlitligt.  

  

 

Vi inspirerades av Fribergs (2012) analysmetod, vilket vi tyckte fungerade bäst för vår 

metod. Tillvägagångssättet där vi började med en helhets läsning av artiklarna och 

sedan att se likheter och/ eller skillnader fick oss att få en djupare insikt i artiklarna. 

Både kvalitativa samt kvantitativa studier inkluderades, fyra kvantitativa samt tre 

kvalitativa studier.  Enligt Forsberg & Wengström (2013) bör både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar ingå för att få en högre trovärdighet. Det positiva med kvalitativa 

studier är att man får en djupare förståelse för organdonatorernas upplevelser då 

djupintervjuer införts, det negativa är att undersökningsgruppen är liten. Genom att 

komplettera detta med kvantitativa studier kan man stärka resultatet från de kvalitativa 

studierna då de kvantitativa studierna har betydligt fler deltagare. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) har storleken på undersökningsgruppen betydelse för 

överförbarheten. Därför anser vi att vårt resultat, som har ett sammanlagt stort urval, ger 

en större möjlighet för överförbarhet.  

  

Vi anser att Forsberg och Wengströms (2013) kvalitetsgranskningsmall var till stor 

hjälp och underlättade granskningen för oss. En styrka var att vi båda var överens om 

artiklarnas kvalitet, då detta diskuterades tills konsensus uppnåtts. En negativ faktor kan 

ha varit att egna poäng sattes, vårt poängsystem kanske inte är relevant enligt någon 

annan.    

 

Att vi var två författare till denna uppsats är en styrka då vi kunnat reflektera och 

diskutera arbetet med varandra. En annan fördel är att olika tolkningssätt och nya 

insikter kan upptäckas. Vi diskuterade eventuella skillnader i förståelsen av resultatet 

tills konsensus uppnåddes, vilket ökar trovärdigheten (Polit & Beck, 2008). 
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7 Slutsatser 
 

Resultatet av denna litteraturöversikt var att det fanns olika erfarenheter kring 

donationsprocessen. Donatorerna upplevde att de inte fick tillräckligt med information 

och stöd från vårdpersonalen inför transplantationen och efter. Flera av donatorerna 

upplevde en närmare relation till mottagaren och familjen. Donatorerna grundade sitt 

beslut på olika faktorer tillexempel som omtanke till sin anhörig. Flera av donatorerna 

upplevde efterperioden som jobbig, dels för den oförutsedda smärtan men också 

processen med att ta sig tillbaka till sitt normala liv.  

De flesta donatorer upplevde att de var nöjda med sitt beslut att donera och skulle 

rekommendera andra att donera, trots de konsekvenser som fanns.  

 

 

Vi anser att det är av stor vikt att fortsätta forskningen kring detta ämne för att kunna ge 

mer stöd till de som donerar men även att ge en bättre och tydligare information. Det är 

av stor vikt att vårdpersonal blir upplysta om de svårigheter som personer kan ha inför 

donationen. Forskningen bör inrikta sig mer på hur stödet ser ut idag och vad det är som 

efterfrågas från donatorerna då de artiklar som hittades var några år gamla.  
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män 

Medelålder 47 

Studien visade att det hälsobeteendet som 
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både fysiskt och psykiskt. Donatorerna 
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Japans population. 

Medelhög 
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Fisher,P., Kropp, D., 

& Fleming, A. ( 

2005) 

USA 
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 Kvantitativ studie 
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Deskriptiv statistik 

N=87 

64 kvinnor och 23 
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