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Bakgrund: När njurarnas funktion blir nedsatt får patienten gå igenom dialys regelbundet 
vilket skapar lidande. Njurtransplantation är alternativ för dessa patienter. De flesta njurar 
som doneras är från avlidna personer eller från anhöriga men även anonyma givare 
förekommer. Syfte: Syftet var att belysa donatorers upplevelser av livet under och efter en 
njurdonation Metod: En litteraturöversikt som är byggd på tio artiklar båda kvantitativa och 
kvalitativa. De har kvalitetsgranskats enligt Fribergs mall för kvalitetsgranskning. Resultat: 
Analysen skapade fem teman, känsla av rädsla och oro, den postoperativa smärtan och 
återhämtningen efter njurdonationen, de psykologiska konsekvenserna av att donera en njure, 
upplevelsen av vården och uppföljningen samt upplevd tillfredställelse Diskussion: 
Donatorerna kände oro för att operationen inte skulle lyckas både för sig själv och 
mottagaren. Efter transplantationen återhämtade sig ofta donatorerna ganska väl och brukade 
oftast inte få några psykiska besvär. Donatorerna tyckte att de inte fick den medicinska 
uppmärksamheten som de önskade sig under vårdtiden och kände sig som ett medel av 
vårdpersonalen. Att få kunskap om hur donatorer upplever donationen och hälso- och 
sjukvårdspersonalen hjälper blivande sjuksköterskor att sätta sig i dessa patienters livsvärld 
och ge dem det stöd de behöver.  

 

 

	  

	  

	  

	  

 



 

ABSTRACT 

 Title: To donate a kidney – A literature-based study of donors experiences of donating a kidney 

Author: Ghazal Pourkashkooli 

Department: School of Health and Education, University of Skövde  

Course: Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 ECTS  

Examiner: Elisabeth Hertfelt Wahn  

Pages: 35 

Keywords: Kidney, donor, experience, health, patient point of view 

Background: When kidney function is impaired, the patient goes through dialysis regularly, 
which result in suffering. Kidney transplantation is an option for these patients. Most kidneys 
are donated from deceased or from relatives but also from anonymous donors. Purpose: The 
purpose of this study is to highlight the experiences of life during and after a kidney donation. 
Method: A literature- based study which includes ten articles both quantitative and 
qualitative. They have been quality checked according to Fribergs template for quality review. 
Results: The analysis created five themes Feeling of fear and anxiety, The postoperative pain 
and recovery after a kidney donation, Psychological consequences of donating a kidney, The 
experiences of the treatment and the Follow-up care and Perceived satisfaction. Discussion: 
Donors felt concerned that the operation would not succeed, for both themselves and the 
receiver during the transplant process. After the transplantation the donors often recovered 
quite well and would usually not get any psychological problems. The donors felt like they 
did not receive the medical attention that they wanted during their stay at the hospital. 
Gaining knowledge of how donors perceive the donation and health care professionals will 
help future nurses to put themselves in these patients positions and give them the support that 
they need. 
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INLEDNING 

År 2014 slogs det rekord på antalet donationer och enligt statistiken håller det i sig 
(Socialstyrelsen, 2015). Under första kvartalet av 2015 väntade 626 patienter på en njure och 
under tredje kvartalet av 2015 (till och med den 1 okt) hade det transplanterats 343 njurar och 
97 av de var från levande donatorer (Socialstyrelsen, 2015). Siffrorna på donationer stiger och 
med det innebär det att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kommer att komma i kontakt 
med donationer och donationsfrågor allt mer. Mycket information finns relaterat till personen 
som ska motta en njure men inte lika mycket om personen som ska donera sin njure. Att få en 
uppfattning om hur en njurdonator upplever donationen kan de göra lättare för all 
vårdpersonal att ge en god omvårdnad och därmed använda dessa kunskaper i den blivande 
professionen som sjuksköterska.  

BAKGRUND 

Njurarnas anatomi & funktion  
Njurarna är placerade på varsin sida av ryggraden i bukhålans bakre del, över midjan. Formen 
är som bönor och färgen är rödbrun, längden är tolv centimeter, bredden är fyra centimeter 
och vikten av en njure är cirka 150 gram (Ullman 2013). Njurarna har viktiga funktioner i 
kroppen som att reglera kroppens vätska och elektrolytbalans, balansering av 
kroppsvätskornas normala pH värde, ansvar för produktionen av hormoner, ammoniak och D- 
vitamin. Korrigering av blodtrycket med hjälp av hormonet renin, producering av röda 
blodkroppar och framställning av hormonet erytropoietin (Sonesson & Sonesson, 2008). 
Njurarna filtrerar slaggprodukter, främmande mineraler och överskottsvatten från blodet 
(Parker, 2013).  I en njure finns det cirka en miljon nefroner vilket är små enheter som 
producerar urin och allt som inte kan reabsorberas eller filtreras ses som avfallsprodukter och 
utsöndras som urin (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1988). 

	  

Njursvikt 

När njurarnas nefroner slutar fungera påverkar det filtreringen och reningskapaciteten i 
njurarna. Det orsakar en egenförgiftning av metaboliska avfallsprodukter på grund av att 
kvävehaltiga produkter från vävnadernas metabolism samlas i blodet och kroppsvätskorna. 
Det finns olika sorters njursvikt; akut njursvikt som framträder snabbt och kortvarigt och 
kronisk njursvikt som framträder långsamt och bestående. Symtomen på njursvikt är 
illamående, trötthet och törst när njurkapaciteten är 30-40 procent. Ökat illamående, 
kräkningar, klåda, blödningstendens, diarréer och tarmstörningar vid 20 procent njurfunktion. 
När njurkapaciteten är 10 procent får patienten alla nämnda symtom samt påverkan på 
medvetandet och hjärtat. Orsaken till kronisk njursvikt kan vara diabetes, cystnjursjukdom 
och njurinflammation (Ericson & Ericson, 2012).  

Behandling av njursvikt 
De behandlingsmetoder som används vid njursvikt är dialys och transplantation. Det finns två 
olika sorters dialysbehandlingar, bloddialys och påsdialys. Dialysbehandling imiterar njurens 
renande uppgifter.  Vid bloddialys renas blodet med en dialysapparat, blodet leds från en artär 
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till apparaten som filtrerar blodet och leder det tillbaka till en ven. Detta skall som regel 
utföras tre gånger i veckan och tar flera timmar per tillfälle. Vid påsdialys används bukhinnan 
som ett filter och då fylls bukhålan med vätska och sedan töms den flera gånger per dag 
(Bakkan, Myrseth, Kongshaug &  Grov 2011). Detta är väldigt tröttsamt och skapar ett 
lidande för de njursjuka, så om det finns en passande donator är transplantation ett alternativ. 
Operationen kan ske genom att en frisk person donerar en av sina njurar. De flesta 
donatorerna står i nära relation till den njursjuke, det är vanligast att det är en förälder eller ett 
syskon (Fehrman- Ekholm, 1998). Organ från levande givare är överlägset bättre i kvalitet än 
organ från en avliden person, detta på grund av de genomgripande utredningar av donatorns 
fysiska och psykiska hälsa som kan göras innan donationen (Fehrman- Ekholm, 1998). 
Bonfiglio och Kuntz (2014) pekar på att det är fler patienter som genomgår en 
njurtransplantation från en avliden donator än från en levande.  Även om medvetenheten har 
ökat om fördelarna med en levande donator  sker det ändå få njurtransplantationer med en 
levande donator.  Med tanke på det stora antalet personer i behov av en njurtransplantation i 
kombination med fördelarna av en	   levande njurdonator är det viktigt att identifiera faktorer 
som kan öka antalet levande njurdonationer (Bonfiglio & Kuntz, 2014). 	  

Statistik  

Njurtransplantationer utförs i 101 länder och det donerades 77818 njurar år 2012 världen över 
(WHO, 2013). 101 982 personer väntade på en njure i USA år 2014, 50 procent av personerna 
på väntelistan har väntat i över 2 år (Richards & Sparks, 2014). Totalt har det utförts 14211 
njurtransplantationer i Sverige från år 1964 till 2014. 289 njurar donerades från avlidna 
personer i Sverige år 2014 (transplantationsföreningen, 2014). Den första 
njurtransplantationen i Sverige ägde rum år 1964, då en son fick en njure av sin far 
(Seeberger, 2011). Dödligheten för njurtransplanterade patienter var 2.5 procent år 2013 och 
respektive dialysbehandlade patienter 20.5 procent (Svenskt Njurregister, 2014). Enligt den 
svenska transplantationsföreningen (2014) donerades det totalt 151 njurar från levande 
donatorer, vilket motsvarar 34 procent av njurdonationerna. 

Allmänt om levande njurdonation 

Efter att en patient fått en ny njure är det mycket fysiskt och psykiskt ansträngande för denne 
att anpassa sig till det nya livet med en ny njure. Det som eftersträvas efter att den njursjuke 
tagit emot en ny njure är att kunna känna att livet återgår till det normala igen. Levande givare 
har möjliggjort många transplantationer och resultatet av organ från en levande donator ger 
även bättre resultat. Det utförs en noggrann utredning före en donation för att trygga den 
levande donatorns säkerhet och sedan en planmässig uppföljning efter att donationen har skett 
(Bakkan, Myrseth, Kongshaug &  Grov 2011). 
En viktig faktor som avgör möjligheten för att vara en levande njurdonator är frågan om HLA 
(Human leukocyte antigen system) förenlighet.  När två personer delar samma HLA anses det 
vara en en lämplig kandidat, det vill säga att deras vävnader är immunologiskt förenliga med 
varandra.  HLA förenligheten för levande givare och mottagare är avgörande för att lyckas 
med njurtransplantationen (Mcgrath, Pun & Holewa, 2012). Hotet att förlora en anhörig eller 
mottagaren av njuren påverkar donatorns upplevelser efter donationen (Brown, Karley, 
Boudville, Bulks, Garg & Muriheard, 2008) 

Mcgrath et al, (2012) beskriver	   beslutsfattandet att vara en levande njurdonator.  En stor 
majoritet av deltagarna var positiva till att donera en av sina njurar och kände att det var ett 
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naturligt beslut att ta. Donatorerna erbjöd sig att vara en givare, istället för att vänta på att bli 
tillfrågade, det fanns dock några deltagare som behövde tid att tänka på det alternativet.  Oro	  

över smärta i samband med operation och att någon i familjen skulle behöva en njure i 
framtiden var deras tankar (a.a.)	  

Studien av Virzi, Signorelli, Ms, Veroux, Giamarressi, Maugeri, Nicoletti & Veroux (2007) 
visar att det finns vissa psykologiska aspekter till exempel som depression och ångest som 
påverkar givarens hälsa i den postoperativa perioden vilket leder till försämrad livskvalitet.  

Benzing, Hau, Kurts, Shmelzle, Tautenhan, Morgul, Wiltberger, Broschewits, Atanasov, 
Bachmann & Bartels (2015) skriver att organkvalitén är överlägset bättre för mottagaren om 
njuren är från en levande donator än en död person. Levande njurdonation anses vara säkert 
för donatorn och det verkar inte finnas någon ökad risk för försämrad njurfunktion eller andra 
funktionsnedsättningar för donatorn som t.ex. högt blodtryck eller protein Uri. Ändå har 
förändringar efter donation såsom kronisk njursvikt rapporterats på lång sikt (a.a).  

Av de patienter som har genomgått en transplantation för första gången med en levande 
givare har 95 procent en njure med normal funktion efter 1 år och 89 procent efter 5 år. De 
som har mottagit en njure från en avliden donator har ca 88 procent en njure med normal 
funktion efter ett år och 79 procent efter 5 år. Kronisk avstötning av organet och sannolikt 
återfall av njursjukdomen kan ske. Avflödeshinder från njurbäckenet till urinblåsan är också 
en förekommande komplikation på grund av ansamling av lymfa. Detta kan ske på grund av 
att lymfan blockerar områden kring njuren (Bakkan, Myrseth, Kongshaug & Grov 2011). 
Trots förbättrade kirurgiska tekniker och transplantationsteknik uppstår komplikationer. Tidig 
upptäckt av komplikationer	   är betydelsefullt, om de lämnas obehandlade kan det leda till 
svåra konsekvenser (Mehmet, F.I, Faut, Teik, C.S & Servet 2014).	  Andra komplikationer som 
kan ske efter operationen är sårinfektion, förstoppning, lunginflammation, ärrbråck och 
känselbortfall och smärta från ärret. Allvarligare komplikationer som kan ske är blödning, 
infektion och blodpropp (Mehmet et al., 2014).  

Vid cancersjukdomar som angriper njurarna kan det vara så att bara en av njurarna drabbas 
och då är det positivt att ha kvar en njure men vid andra sjukdomar kan båda njurarna 
drabbas. Vid en bilolycka då personen har skadat en njure är det även bra att ha kvar den 
andra njuren (Von zur Muhlen, 2014). 

Lagar och föreskrifter kring organtransplantation 

Enligt transplantationslagen (SFS 1995:831) finns det bestämmelser om ingrepp för att ta 
hand om organ från en levande eller avliden människa för behandling av sjukdom hos 
organtagare. Biologiskt material för transplantation får tas från en avliden person om den har 
medgivit det och det kan styrkas på något vis. Trots medgivande från den avlidne att donera 
sitt biologiska material måste närstående tillfrågas innan ett ingrepp. Biologiskt material från 
en levande människa får tas om personen ifråga har samtyckt till det. Givaren och mottagaren 
bör ha en god relation med varandra och bör helst vara släkt men vid särskilda skäl får 
utomstående person donera (SFS 1995:831). 

Personer som är minderåriga, psykiskt sjuka eller som saknar förmåga att samtycka själva bör 
vara släkt eller stå varandra nära. Samtycket till ingreppet skall lämnas av vårdnadshavare 
eller en god man för minderåriga. Gällande dem som lider av psykisk sjukdom ska samtycket 
lämnas av en god man eller förvaltare. Socialstyrelsens medgivande behövs (a.a.).  Det är 
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Socialstyrelsens skyldighet att informera levande donatorer om donationens syfte, karaktär, 
konsekvenser och risker med donationen (SOSFS 2009:30).  
 
Lagen om genetisk integritet förbjuder att det bedrivs handel med organ i Sverige (SFS 
2006:351).  Den som med avsikt gör intrång på biologiskt material från en levande eller 
avliden människa döms därför till böter eller två års fängelse (Rikspolisstyrelsen, 2015). 

Livsvärld och kropp  

Efter operationen har donatorn kvar en njure och det innebär hälften av den njurfunktion som 
tidigare funnits. Kroppen försöker därför att kompensera detta genom att öka blodflödet i den 
kvarvarande njuren. Kroppen försöker att återhämta sig och funktionen av den njuren som är 
borttagen återhämtar sig till ca 75 procent. (Von zur Muhlen, 2014). Det är vårdpersonalen 
som måste möjliggöra patientens utveckling genom att hjälpa patienten att förstå situationen 
och sig själv på grund av att patienten är i beroendeställning.  Genom att göra patienten 
delaktig i sin vård och behandling så skapas den personcentrerade vården (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007). Patientens livsvärld måste beaktas för att nå målet i vårdandet 
som är hälsa. Kompetenta sjuksköterskor fokuserar på patientens livsvärld för att se hur 
vården påverkar patienten och för att stödja denne i sin hälsoprocess. Hälsa, välbefinnande, 
lidande och sjukdom utspelar sig genom livsvärlden (Segesten, 2011). Vår kropp är redskapet 
som har kontakt med världen och det är även där vi har våra känslor (Wiklund, 2011). 
Livsvärld är människans första personsperspektiv, det är den värld vi upplever just nu, tar för 
givet och inte tänker på. Det är inte bara det vi ser med våra ögon utan det är vår existens som 
ändrar vår livsvärld. Livsvärlden är olika för oss alla, gammal som ung, frisk eller sjuk.  Den 
är unik för oss alla och går aldrig att dela med någon annan. För att en sjuksköterska ska 
förstå mer av personens livsvärld måste hen se situationen utifrån patientens perspektiv 
(Birkler, 2007). Detta för att uppnå hälso- och sjukvårdslagens mål som är hälsa (SFS 
1982:763). 

 

Hälsa  
	  

Målet med omvårdnaden är hälsa och det finns två sätt hälsa kan förklaras på inom 
sjukvården, dels på ett filosofiskt sätt då det ses som att hälsa och ohälsa är motsatser till 
varandra. Människan ses då som en kropp, själ och ande och hälsan är helheten av de 
upplevelser och värderingar som människan har. Det andra sättet det kan förklaras på är att 
hälsa är frånvaro av sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Människans uppfattning 
av sig själv är avgörande för hur hälsa och ohälsa uppfattas(Wiklund, 2011). Donatorer i 
tidigare forskning menar att när mottagaren av njuren upplever en förbättrad hälsa innebär det 
även en bättre livskvalité och hälsa hos donatorn på grund av att donatorn känner 
tillfredställelse av att ha utfört en god gärning (Mcgrath, Pun & Holewa, 2012). Birkler 
(2007) berättar att hälsa är en del av människans förhållande till världen, t.ex. med den sociala 
miljön, kulturella miljön, påverkan från den yttre miljön i form av klimat, miljöpåverkan, och 
stress.  Den är även relaterad till hela människan och kan beskrivas som en upplevelse av 
sundhet, friskhet och välbefinnande (Eriksson, 1989). 

Hälsa uppfattas som mångdimensionell. Det är någonting som de flesta inte reflekterar över 
förrän den hotas. Det är först då människan upptäcker att det inte längre går att ta hälsan för 
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givet och som den uppmärksammas.  Vad som uppfattas som hälsa varierar dock mellan olika 
personer vid olika tidpunkter (Wiklund, 2011). Att ha förståelse för patienten när den har 
drabbats av ohälsa är en del av kompetensen som en sjuksköterska måste ha men den måste 
även inkludera patientens närstående och förstå även dem och vad de går igenom under den 
svåra tiden (Segesten, 2011).  

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning är sjuksköterskans arbetsuppgifter att ansvara 
för omvårdnadens teori, praktik, forskning, utbildning, utveckling och ledarskap. Detta arbete 
ska uppfyllas med ett etiskt förhållningssätt och med en helhetssyn (socialstyrelsen, 2005). 
Målet med omvårdnaden är att stärka hälsa, hindra sjukdom och ohälsa, återställa hälsa 
utifrån patientens egna förmågor (Wiklund, 2011). Omvårdnadens teori och praktik har del 
mål och ett av del kompetenserna är att ha förmåga att tillvarata det friska hos patienten 
(Socialstyrelsen, 2005).  
Det finns fler levande donatorer än någonsin vilket kan bero på  att människors uppfattning av 
att donera en kroppsdel har förändrats vad gäller deras etiska eller kulturella skäl (Giessing, 
2012). Sjuksköterskans arbete efter en donation är att försöka återställa donatorns hälsa så 
gott det går och att denne ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med en njure. 
Sjuksköterskan ansvarar för att undervisa patienten om transplantationen, det är en lika viktig 
del av operationen som det fysiska och psykiska stödet. Sjuksköterskan och resten av teamet 
som ska ta hand om patienten under transplantationen träffar patienten och patientens familj 
för att diskutera operationen. Vad som förväntas innan, vad som förväntas efter operationen, 
komplikationer som kan uppstå och även hur viktigt det är att följa anvisningarna om 
medicineringen efter operationen är sjuksköterskans ansvar (Murphy, 2007). 
 
För lämplig rådgivning av en potentiell levande njurdonator måste sjuksköterskan inte bara 
veta de omedelbara riskerna för njurdonationen utan även eventuella långsiktiga effekter av 
njurdonationen för givarens fysiska och psykiska välbefinnande. Detta omfattar även en rad 
aspekter som livskvalitet, försäkringsfrågor och familjeplanering efter donationen (Giessing, 
2012). 
 

PROBLEMFORMULERING 

Det krävs mycket för att en donation ska kunna ske, det gäller att donatorn är frisk och att allt 
stämmer överens både fysiskt och psykiskt hos donatorn och mottagaren. Det finns därför 
lagar och författningar för att skydda båda parter. Donationen orsakar även stress, 
föreställningar och rädslor hos donatorn som sjuksköterskan måste kunna identifiera och 
hjälpa till med och det kan även ske komplikationer både hos donatorn och mottagaren. Att 
donera en njure är en mycket stor händelse i donatorns liv eftersom hen ger bort en del av sig 
själv, det är mycket viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om hur donatorn tänker, hanterar 
och blir påverkad av det, inte bara under vårdvistelsen utan även efter vårdtiden. 
Sjuksköterskan har därför en stor roll i att identifiera detta och att utifrån patientens livsvärld 
behandla patienten. Ökad kunskap hos sjuksköterskor kan underlätta för dessa personer under 
processen och även postoperativt och för att försöka påverka patienten positivt med tanke på 
hens välbefinnande. Den levande donatorn går igenom en operation för en annan individ och 
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ger bort en del av sin kropp. Hur donatorn påverkas av en så genomgripande förändring i sitt 
liv är det som denna studie kommer att handla om. 

SYFTE 
Syftet var att belysa donatorers upplevelser av livet under och efter en njurdonation. 

METOD  

En litteraturöversikt med både kvalitativa och kvantitativa studier har valts för att besvara 
syftet. En kvalitativ metod i form av intervjuer skulle ha kunnat användas men av praktiska 
skäl passade en litteraturöversikt bättre. En litteraturöversikt är en översikt av forskning som 
tidigare har gjorts (Friberg, 2012). Den kvalitativa metoden har sin grund i en holistisk 
tradition och målet avser att studera människors levda upplevelser av ett fenomen (Henricson 
& Billhult, 2012). En kvantitativ studiedesign innebär å andra sidan att någonting mäts eller 
observeras (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

 

Urval och datainsamling 
 
Inklusionskriterierna vid sökningen av artiklarna var att forskningsstudierna kunde vara 
genomförda i hela världen och donatorerna skulle vara kvinnor och män över 18 år. 
Donatorerna i artiklarna skulle vara levande och kunde vara familj, släkt, anhörig eller 
anonym. Artiklarna kunde vara på engelska och på svenska och skulle även vara peer 
reviewed. Om artikeln blivit publicerad i en tidskrift så har den blivit peer reviewed 
(Östlundh, 2012). De insamlade data var från år 2005-2015 för att få så aktuell data som 
möjligt. Artiklarna skulle även innehålla etiska överväganden. Första urvalet gjordes genom 
att läsa artiklarnas titel samt abstrakt. De som inte stämde överens med de valda kriterierna 
valdes bort. I det andra urvalet lästes artiklarna i sin helhet för att se om artiklarna 
överensstämde med syftet. För att styrka validiteten av litteratursökningen ska, enligt 
Wallengren, Henricson (2014), två litteratursökningar göras, en för att undersöka den 
litteratur som finns på databaserna och för att bli bekant med sökorden som lämpligast 
besvarar syftet, sedan kan ännu en litteratursökning utföras för att välja den litteratur som bäst 
representerar syftet. De artiklar som valdes och som passade inklusionskriterierna 
kvalitetsgranskades enligt Fribergs mallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, 
2012). De artiklar som inte var relevanta för frågeställningen valdes bort. Exklusionskriterier 
för artiklarna var att de deltagande donatorerna var under 18 år, att artiklarna handlade om 
mottagaren av njuren eller om personer som donerat efter att de hade dött. 
 
Artiklarna söktes i databaserna CINAHL och Medline ovid med hjälp av bibliotekarie på 
Högskolan i Skövde samt självständigt. Sökorden som användes valdes för att få fram artiklar 
som motsvarade syftet med studien, vilka sedan kombinerades på olika sätt. Sökorden var 
kidney OR nephr*, Kidney* experience* donor*, kidney donation, donor quality of life, 
donor psychosocial outcomes, donor psychosocial renal, decision making for living kidney, 
quality of life mental health kidney och kidney transplantation. Boleska operatorer AND, OR, 
NOT och trunkering * användes, se bilaga 1. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar söktes 
och granskades för att ge studien djup och bredd.  
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Dataanalys 

Fribergs (2012) analysmodell har använts för att få en helhetsbild av forskningen. Artiklarna 
som valdes analyserades utifrån tre steg. Första steget är att se textens sammanhang och 
innehåll och göra sig bekant med texten genom att läsa igenom den flera gånger. Det andra 
steget är att ifrågasätta textens innebörd och innehåll för att sedan jämföra olika delar av den. 
Vid genomgång av varje artikel reflekterades det om vad författaren ville förmedla med 
texten eftersom de var skrivna på engelska. Det tredje steget var att göra en allmän översikt 
(sammanställning) av studierna och materialet. Nyckelfynden i arbetet färgmarkerades för att 
kunna separera de olika delarna, vilket gjordes genom att klippa ut de delar av artiklarna som 
var relevanta för syftet. Likheter respektive skillnader identifierades genom att i ett separat 
dokument sortera materialet under rubrikerna likheter och skillnader. Sedan skapades en ny 
helhet och ett nytt sammanhang som utgör resultatet vilket presenteras som fem teman.  (a.a).  

 

Etiska överväganden 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på etisk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att personen som 
utför studien måste informera de berörda personerna om forskningsuppgiftens syfte och att 
tala om för deltagarna i studien att de har rätt att bestämma själva över sin medverkan, detta 
kallas för Samtyckskravet. Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter om personer 
i en studie skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. De här 
uppgifterna får dock endast användas för forskningsändamål och detta kallas för 
nyttjandekravet (Kjellström, 2012). Artiklarna som har använts har fått godkännande av 
etikprövningsnämnden. Deltagarna i studierna har varit anonyma och fått information om 
studierna och hur de skulle genomföras. Vidare informerades det om att det var frivilligt att 
delta i intervjuerna samt att det var möjligt att avbryta intervjuerna om önskan fanns. Inga 
namn eller andra privata personuppgifter har kopplats till en specifik person. 
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RESULTAT 

Nedan presenteras upplägget av resultatet som presenteras i fem huvudteman; känsla av rädsla 
och oro, den postoperativa smärtan och återhämtningen efter njurdonationen, de psykologiska 
konsekvenserna av att donera en njure, upplevelsen av vården och uppföljningen samt 
upplevd tillfredställelse (Tabell 1), därefter följer en kort sammanfattning. 
 
Tabell 1. Resultatets fem teman  
Tema 
1. Känsla av rädsla och oro 

2. Den postoperativa smärtan och 
återhämtningen efter njurdonationen 

3. De psykologiska konsekvenserna av att 
donera en njure 

4. Upplevelsen av vården och 
uppföljningen  

5. Upplevd tillfredställelse 

 
 

Känsla av rädsla och oro 
Att känna rädsla och oro är någonting som njurdonatorer upplever från och med den stund de 
bestämmer sig för att de ska donera en av sina njurar. Det krävs många olika strategier för att 
hantera de olika tankarna om donationen.  
 
Gill (2012) redovisar att deltagarna använde olika försvarsmekanismer för att hantera sin 
stress vid donationen. Det innebar att ställa in sig på ett tankesätt som hjälpte donatorerna i 
den stressfyllda situationen det var till exempel att vara väldigt positiv eller väldigt beslutsam 
(Gill, 2012). Upp till 31 procent av	  donatorerna i Fisher, Kropp och Flemings (2005) studie 
upplevde att de var oroliga på grund av att de bara hade en njure kvar och i Gill (2012) 
beskrivs det att donatorn var orolig för såväl sitt eget- som mottagarens välbefinnande och att 
den största källan till stress var tanken på avstötning av njuren. Någonting annat som oroade 
var rädslan för smärtan efter operationen. Gill (2012) beskriver att donatorerna upplevde 
rädslor för ekonomiska svårigheter till följd av många sjukhusbesök och mycket frånvaro från 
arbetet. En annan stressfaktor, enligt Kraneburg et al., (2008), är att vid donation inom 
familjen är brist på kommunikation vanlig och kan skapa stress inom familjen. Men i Gill 
(2012) studie betonades särskilt att om givaren och mottagaren var en make/maka och den 
donerade njuren till sin respektive, då var attityden till det att donationsprocessen skulle 
genomgås tillsammans och att stödja varandra genom det.	  För att kunna hantera sin stress 
sökte donatorerna i Gill (2012) studie information och rådgivning från flera källor och i 
synnerhet från vårdpersonalen. De fann även informationskvällar oerhört hjälpsam särskilt på 
grund av att donatorerna sa att det fanns möjlighet att tala med tidigare donatorer och 
mottagare, eftersom det gav en inblick i transplantationsprocessen (Gill, 2012).	  
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Den postoperativa smärtan och återhämtningen efter  
njurdonationen 
Den postoperativa smärtan och återhämtningen efter en njurdonation handlar om den smärta 
som donatorerna upplevde efter operationen och hur det gick att återhämta sig med tanke på 
förväntningarna innan operationen. 

Crombie & Franklin, (2006) berättar att operationen för att avlägsna en njure är känt för att 
vara särskilt smärtsamt, paradoxalt nog mer smärtsam än driften att ta emot den 
transplanterade njuren. I Zheng, Han, Wang, Zhu, Zeng och Zhou (2014) studie i Kina fick 
inga donatorer svåra postoperativa komplikationer men 19,1 procent kände mild smärta som 
inte påverkade deras liv och arbete. Tre månader efter ingreppet upplevde några deltagare i 
Gill (2012) studie lite smärta, medan vissa givare upplevde måttlig till svår smärta. Enligt 
Timmerman, Laging, Westerhof, Timman, Zuidema, Beck, Ijzermans, Betjes, Busschbach, 
Weimar och Massey (2015) var inte det medicinska resultatet från deltagarna i hans studie 
annorlunda än det från andra människor som inte donerat en njure. Dock tio månader efter 
operationen hade många i Gill (2012) studie upplevt vissa problem med ärret, men de flesta 
mådde psykiskt och fysiskt bra.  

Fisher, Kropp och Flemings (2005) skriver att 49 procent av donatorerna i deras studie kände 
att donationen var fysiskt påfrestande och att donationen och rehabiliteringen var mer 
smärtsam än vad de hade förväntat. Även Crombie och Franklin (2006) hävdar att slutpunkten 
i processen som var att operera bort njuren var för vissa givare mycket svårare än de hade 
trott både känslomässigt och fysiskt. Enligt Wiedebusch et al. (2009) återhämtade sig 
donatorerna helt från donationen inom sex månader. I studien upplevde donatorer 46.3 
procent milda postoperativa komplikationer och 18 procent av givarna fick hälsoproblem efter 
nefrektomin men 90 procent återfick sitt hälsotillstånd helt inom sex månader. Gill (2012) 
hävdar att alla medverkande återhämtade sig allmänt bra efter operationen och att de som 
arbetade återvände till arbetet inom tio till tolv veckor. Upp till 31 procent av deltagarna i 
Fisher, Kropp & Flemings (2005) studie upplevde att donationen påverkade deras hälsa 
negativt. 

	  

De psykologiska konsekvenserna av att donera en njure 
Psykologiska konsekvenserna av att donera en njure handlar om patienters känslomässiga resa 
efter donationen och skillnaden på deras hälsa i jämförelse med personer som inte genomgått 
operationen. Det beskrivs även hur den psykiska hälsan är om donationen sker inom familjen.  

Donatorerna upplevde både fysisk och psykisk påfrestning efter en njurdonation (Williams, 
Colefax, O´Driscoll & Dawson, 2009). Elva procent av donatorerna i Fisher, Kropp & 
Flemings (2005) studie fick en mild depression, medan Zheng et al. (2014) hävdar att givarna 
i hans studie inte upplevde någon ångest eller depression efter operationen. Men enligt Fisher, 
Kropp & Fleming (2005) framkallade donationen känslor av temporär nedstämdhet hos 71 
procent av deltagarna och en procent kände sig nedstämda hela tiden. Zheng et al. (2014) 
studie visar att om donationen skett inom familjen fick familjerna bättre relationer, delvis för 
att givarna och mottagarna förstärkte de positiva känslomässiga upplevelserna hos varandra 
och det förbättrade deras livskvalitet, lindrade ångest och depression. 

Timmerman et al. (2015) påpekar att de psykologiska följderna efter att ha donerat en njure är 
i deras jämförelse mycket lik kontrollgruppen från den allmänna befolkningen, 
undersökningen utfördes upp till ett år efter donationen. Zheng et al. (2014) skriver att givarna 
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i hans studie fick använda en skala för att mäta sin ångest själv och poängen var	  något högre 
än genomsnittet hos den kinesiska befolkningen, vilket är vanligt efter ett kirurgiskt ingrepp. 
Angående psykisk hälsa fick dessutom donatorerna bättre resultat än personer som inte hade 
donerat en njure (Zheng et al. 2014).	  

Upplevelsen av vården och uppföljningen  
Vården och uppföljningen handlar om njurdonatorernas upplevelser av vården och 
vårdpersonalens förhållningssätt gentemot dem. Det handlar även om donatorernas känslor 
om den mentala förberedelsen innan operationen.  

Donatorer upplevde att de inte blev tillräckligt psykiskt förberedda inför operationen (Fisher, 
Kropp & Flemings, 2005). Ytterligare bekymmer för donatorerna var att de verkade uppfattas 
som friska och därmed tenderade att få mycket lite medicinsk uppmärksamhet (Crombie & 
Franklin, 2006). Donatorerna i Gills (2012) forskning kände sig bekymrade över bristen av 
intresse från vårdpersonalens sida av deras hälsa. Några kände att transplantationsteamet hade 
behandlat dem som ett verktyg för transplantationen. 

I Gills (2012) studie i England genomförde de flesta deltagarna transplantationen i den 
regionala transplantationsenheten och deras lokala sjukhus och deltagarna fann det 
problematiskt eftersom det ofta fanns kommunikationsproblem och meningsskiljaktigheter 
mellan olika sjuksköterskor som orsakade förvirring, osäkerhet och oro. 

Crombie & Franklin (2006) berättar även att deltagarna tyckte att den fysiska separationen 
mellan donatorn och mottagaren var märklig. Donatorn och mottagaren separerades och 
placerades i två olika delar av sjukhuset, även om de hade djupgående gemensamma band 
kunde de inte enkelt dela sina tankar och funderingar vid en tidpunkt när deras behov av 
varandra var som störst.  

Donatorerna i Gills (2012) studie kände sig allmänt besvikna och otillfredsställda av 
uppföljningen av deras vård medan donatorerna i Fisher, Kropp & Fleming, (2005) tyckte var 
i allmänhet tillfreds med donationen. Dock tyckte de att förbättrad mental förberedelse och en 
regelbunden uppföljning efter operationen skulle gjort donationsprocessen lättare.  

Upplevd tillfredställelse 
Upplevd tillfredställelse handlar om donatorerna kände sig tillfredsställda av att donera en 
njure och om dem skulle tänka sig att göra det igen. Det handlar även om den upplevelsen av  
anonyma donatorer som har donerat en njure och fått ekonomisk ersättning i länder där 
organhandel är lagligt. 

Boas (2011) berättar att donatorerna känner känsla av ansvar och känslan av att de bidrar till 
solidaritet. Känslan att donera ett organ var samma känsla som att ge en present, menar Gill & 
Lowes (2008) som refererar till Gerrand (1994). 

Zheng et al. (2014) beskriver att njurdonation ger en upphöjd anda av kärlek till 
medmänniskor och upphöjd självkänsla hos givarna. Donatorerna tenderade att känna mycket 
tillfredsställelse av donationen eftersom de räddade livet på en familjemedlem genom att 
donera sina njure (Zheng et al. 2014). Gill (2012) berättar att mottagarna och speciellt 
donatorerna var väldigt tillfredsställda av transplantationen och det hjälpte donatorerna att 
bekräfta vad de hade gjort och att det hade varit värt besväret. Zheng et al. (2014) beskriver 
att nejatisafa et al. (2008) studie från Iran visade tvärtom eftersom 90 procent av de donerade 
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njurarna i Iran är från anonyma givare vars främsta avsikt för donationen är pengar från 
regeringen, det visade sig att livskvaliteten av dessa donatorer inte var lika bra som 
kontrollgruppen i hans egen studie i Kina och de fick långsiktiga press från arbete, familj och 
ekonomi (Zheng et al. 2014).  

Dock kände två procent av donatorerna i Fisher, Kropp & Flemings (2005) studie besvikna i 
relation till operationen och donationen. Däremot kände den stora majoriteten av donatorerna 
i Weidebusch et al. (2009) studie att dem inte ångrade sitt beslut, och kunde tänka sig donera 
igen och de skulle även rekommendera levande organdonation till andra personer.  
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Resultatsammanfattning 

De flesta som donerar gör det för kärleken till medmänniskan, där tanken av att rädda en 
annan människas liv styr handlingarna. Många av donatorerna önskade att mottagaren 
åtminstone skulle visa tacksamhet och uppskattning. De som ville ha något i gengäld som till 
exempel ekonomisk ersättning visade sig få en sämre livskvalité efteråt. Det fanns mycket 
stress innan operationen eftersom både donatorn och mottagaren var rädda för att någonting 
skulle gå snett och om varandras välmående, någonting annan som var jobbigt var att de inte 
kunde prata med varandra eftersom de placerades i två olika delar av sjukhuset. Donation 
inom familjen var lite svårt eftersom familjen skulle utse den mest ”lämpliga för donationen”. 
Men efter operationen var det positivt eftersom de hjälpte varandra att må bättre 
känslomässigt. 

 Under transplantationsprocessen kände sig donatorerna som ett medel för transplantationen 
och de kände inte att de fick den medicinska uppmärksamheten som de behövde. Efter 
transplantationen mådde de flesta av donatorerna bra och fick bara lite problem med stygnen 
efter operationen. Många kände temporär nedstämdhet någon gång efter operationen men 
deras psykiska hälsa visade inget avvikande i jämförelse med personer som inte hade donerat 
en njure och de kunde oftast återgå till arbetet. Det som många donatorer var missnöjda med 
var uppföljningen av vården efter operationen. 
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DISKUSSION 

Metoden och resultatet diskuteras separat. Metoddiskussionen innehåller reflektioner kring 
metoden av studien och resultatdiskussionen innehåller resultatet av studien med syftet som 
utgångsläge. 

Metoddiskussion 
Vald metod är litteraturöversikt för att kunna besvara syftet att belysa donatorers upplevelser 
av livet under och efter en njurdonation. En litteraturöversikt kan baseras på både kvalitativa 
och kvantitativa artiklar (Segesten, 2012).  Med en litteraturöversikt innebär det att kartlägga 
ett kunskapsfält för att skapa en uppfattning om nuläget (Segesten, 2012). Det positiva med en 
litteraturöversikt är att perspektivet blir bredare i ämnet eftersom den inkluderar många olika 
artiklar som i sin tur har många deltagare i varje studie. Nackdelen med en litteraturöversikt är 
att den inte är lika fängslande som till exempel en självbiografisk studie i vilken deltagarnas 
enskilda upplevelser berättas och att den inte inkluderar så många olika deltagare. 
Litteraturöversikten skulle inledningsvis fokusera på kvalitativ forskning men det var svårt att 
hitta tillräckligt med kvalitativa artiklar som skulle besvara syftet. Henricson (2012) beskriver 
hur kvalitén kan påverkas på grund av begränsat publicerat material som är intressant. Friberg 
(2012) beskriver hur kvalitativ forskning syftar till att beskriva personers upplevelser och 
erfarenheter. Friberg (2012) lyfter även att vi kan öka vår förståelse och hur livet gestaltar sig 
i relation till hälsofaktorer och processer med hjälp av kvalitativ forskning som utgångspunkt. 
Tio artiklar, både kvantitativa och kvalitativa var med och två artiklar exkluderades på grund 
av att de inte ansågs vara tillräckligt relevanta för ämnet. Användandet av en mixad metod av 
både kvalitativ och kvantitativ forskning stärker trovärdigheten av resultatet på grund av att 
den ena metoden kompletterar den andra  genom att respektive metods svagheter elimineras 
och styrkorna lyfts (Borglin, 2012).  Artiklarna hittades genom databaser så som CINAHL 
och MEDLINE OVID vilket Karlsson (2012) berättar är ett av de viktigaste databaserna inom 
omvårdnadsområdet. Det användes olika databaser på grund av att det ökar trovärdigheten 
(Henricson, 2012). Den fritextsökningen som gjordes var begränsad till år 2006-2015, peer 
reviewed och abstrakt. Syftet har ansetts blivit besvarat men önskade att det fanns mer data att 
samla in. Ingen erfarenhet av att arbeta med njurdonatorer förekom men däremot lite 
erfarenhet av att arbeta med dialyspatienter. Tidigare erfarenheter och hur dem kan ha 
påverkat datainsamlingen och dataanalysen påvisar studiens pålitlighet (Wallengren & 
Henricson, 2012). Vänner har kritiskt läst arbetet detta är för att enligt Wallengren och 
Henricson (2012) öka arbetets bekräftelsebarhet.  Artiklarna som använts i resultatet är från 
olika länder och innehåller både kvinnor och män vilket enligt Wallengren och Henricson 
(2012) bör diskuteras för att se om resultatet kan överföras till andra grupper, situationer och 
kontext vilket påvisar arbetets överförbarhet. Datainsamlingen, granskningen och analysen 
kan ha påverkats på grund av att det är första gången forskningsprocessen har utförts. En 
framtida litteraturöversikt skulle inte ha genomförts på samma sätt då det upplevts att det 
finns för lite information om ämnesområdet, det hade genomförts en mer utförlig 
undersökning vid val av syfte för att hitta ett ämne med mer information. 
Forskningsprocessen var allmänt väldigt givande.	  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt är att är att belysa donatorers upplevelser av livet under 
och efter en njurdonation Resultatet är uppdelat i fem teman: känsla av rädsla och oro, den 
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postoperativa smärtan och återhämtningen efter njurdonationen, de psykologiska 
konsekvenserna av att donera en njure, upplevelsen av vården och uppföljningen samt 
upplevd tillfredställelse. 

I temat känsla av rädsla och oro beskrivs det vad donatorernas rädslor och oron är i samband 
med operationen och hur de hanterar det. Det framkom att patienter hanterar sina känslor om 
donationen på olika sätt. Enligt Wiklund (2011) behöver lidande inte synas utan vara som en 
process inombords hos människan, lidande kan visa sig genom att personen håller det det 
inom sig och är tystlåten. Det fanns olika försvarsmekanismer  som donatorerna använde sig 
av för att hantera känslorna om donationen och en bra metod för att kunna ta sig igenom det. 
Försvarsmekanismerna kunde yttra sig genom olika sätt att vara på som att till exempel vara 
väldigt positiva eller verkligen beslutsamma enligt Gill (2012). Wiklund (2011) berättar att 
det är lika svårt för sjukvårdpersonalen att prata om lidandet lika mycket som det är jobbigt 
för patienterna.  

Donatorerna upplevde stress för sitt privata liv ett av dem var bland annat stress över sin egen 
ekonomi, pga. många sjukhus besök och frånvaro från arbetet upplevde donatorerna en 
ekonomisk stress menar Gill (2012). Sjukvårdspersonal lär sig ofta att inte lägga sina 
personliga värderingar på olika situationer som har med patienten att göra för att det inte ska 
påverka deras vård. Konsekvenserna med detta kan resultera i att det blir en distans mellan 
patienten och vårdaren och den vården de ger endast fokuserar på att lindra symtom och inte 
ses ur ett helhetsperspektiv där både lidandet och det existentiella inkluderas (Wiklund, 2011). 
Andra oron som patienterna uttryckte var t.ex. tanken av att bara leva med en njure, 
avstötning av njuren, smärta och välmående av sig själva och mottagaren styrker Gill (2012) 
och Fisher, Kropp och Fleming (2005).  Detta kan relateras till Wiklund (2011) där hon 
resonerar om hur människans uppfattning om sig själv avgör hälsa/ohälsa inte reflekteras över 
förrän den är hotad och att det är då människan upptäcker att hälsan inte är förgivet.  

Hotet av att förlora en anhörig påverkade även donatorns upplevelse efter donationen (Brown 
et al. 2008). Det kan vara orsaken till varför patienter som donerade till sin maka/make var till 
stort stöd för varandra men i de familjer där det fanns kommunikations brister orsakade det 
bara mer stress och oro styrker Gill (2012) och Kraneburg, et al. (2008). Resultatet visade 
även att patienterna upplevde att informationskvällarna var väldigt bra, det gav patienterna en 
möjlighet att prata med personer som tidigare donerat och fått en njure vilket dem upplevde 
som någonting positivt Patienterna sökte även upp information själva från olika källor och 
från vårdpersonalen, enligt Gill (2012). Vilket kan förklara varför det är viktigt med att 
undervisa och informera patienter styrker Murphy, (2007).  

I temat den postoperativa smärtan och återhämtningen tydliggörs den smärta som donatorerna 
går igenom i samband med operationen och på vilket sätt den påverkar deras vardag. Smärta 
är någonting subjektivt men att donatorerna går igenom smärta var ingen hemlighet, detta 
beskriver Crombie och Franklin (2006), Zheng et al. (2014) och Gill (2012) i sina studier då 
deltagarna i deras studier berättade om sin smärta. För att kunna vårda donatorer är det därför 
bra att veta att de går igenom smärta och försöka se saker ur deras livsvärld. För att kunna 
behandla och uppnå målet av omvårdnad vilket är hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 
2007). Det är tydligen mer smärtsamt att avlägsna en njure än att motta en njure enligt 
Crombie och Franklin (2006) vilket ansågs vara intressant fakta. Deltagarna kände även att 
det var mycket mer psykiskt och fysiskt mer påfrestande än vad dem hade förväntat detta 
styrker Fisher, Kropp och Flemings (2005) och Crombie och Franklin (2006). Vilket ger en 
logisk förklaring till varför det sker en så omfattande undersökning av en potentiell donator 
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vilket, enligt  Bakkan, Myrseth, Kongshaug &  Grov (2011) är för att trygga donatorns 
säkerhet.  

Donatorerna upplevde återhämtningen olika beroende på vilken artikel som lästes vilket kan 
ha att göra med hur artikelförfattaren har ställt frågorna till sina deltagare. Enligt Wiedebusch 
et al. (2009) deltagare hade dem återhämtat sig helt sex månader efter operationen men det 
höll inte riktigt Fisher, Kropp och Flemings (2005) deltagare med om eftersom dem tyckte att 
operationen hade bidragit till en sämre hälsa för dem. Detta är motsägelsefullt tycker 
författaren på grund av att det är tvärtemot till vad Benzing et al. (2015) menar att donationen 
är säker för donatorn och att den inte ger några större hälsoproblem efter operationen. Detta 
kan även ha att göra med att dem andra studierna är äldre än Benzing et al. (2015) studie.  

I temat psykiska uppmärksammas dem psykiska följderna efter en donation som t.ex. 
depression eller liknande. Det visade sig att de flesta får någon sorts psykisk följd som tex 
nedstämdhet, 71 procent av donatorerna i Fisher, Kropp & Fleming (2005) studie hade känt 
sig nedstämda någon gång under donationsprocessen. Vilket även stämde överens med Virzi 
et al. (2007) studie som visade på att det finns vissa psykologiska aspekter såsom depression 
och ångest som påverkar givarens hälsa i den postoperativa perioden vilket leder till mindre 
livskvalitet. Men att donera till en familjemedlem var till en fördel, de flesta levande 
donatorerna är familjemedlemmar till den njursjuke berätta Fehrman- Ekholm (1998). Det 
menade Zheng et al. (2014) att det var någonting positivt med tanke på dem psykiska 
följderna, eftersom familjemedlemmarna stöttade varandra i processen i och med detta 
minskade det donatorernas ångest och depression och istället framhävde positiva 
känslomässiga upplevelser och stärkte familjebanden. Vilket anses är logiskt eftersom det 
handlar om liv eller död av sin familjemedlem vilket  Brown et al. (2008) styrkte och menade 
att donatorers upplevelser påverkades av hotet av att förlora sin anhörig.  

I Temat vården och uppföljningen klargörs det hur patienterna upplevde vården och 
uppföljningen efter operationen. Enligt Jacoby, Breitkopf & Peas (2005) värderas närvaro och 
interaktion med vårdpersonal väldigt mycket av donatorer. Men alla donatorer kände inte så, 
Bakkan, Myrseth, Kongshaug &  Grov (2011) berättade att det utförs en noggrann utredning 
och planmässig uppföljning innan donationen. Men det stämmer inte överens med 
upplevelsen av donatorerna i Fisher, kropp och Flemings (2005) studie där de påpekade att de 
inte kände sig tillräckligt mentalt förberedda innan operationen. Donatorerna kände sig även 
osynliga och att vårdpersonalen inte visade intresse av att vårda dem eftersom de såg dem 
som en frisk person, styrker Crombie och Franklin (2006) och Gill (2012). Uppföljningen av 
vården ansågs också vara en besvikelse av deltagarna i Gill (2012) och Fisher, Kropp och 
Flemings (2005) studie. Det är en besvikelse eftersom sjuksköterskans ska arbeta efter att  
återställa hälsan hos donatorn det är lika viktigt att undervisa patienten som att ge fysiskt och 
psykiskt stöd bekräftar Murphy (2007). Enligt Stott (2007) är en viktig egenskap av en 
sjuksköterska att kunna kommunicera verbalt och icke verbalt genom att vara närvarande på 
olika sätt som till exempel att ha ögonkontakt med patienter när de går igenom avdelningen. 
Några av de många egenskaper som uppskattas hos vårdpersonal är bland annat att de är 
sympatiska, osjälviska och omtänksamma (Waters, 2007).  

Under temat upplevd tillfredställelse – Redogörs det om donatorerna kände sig tillfredsställda 
av att donera en njure. Det uppmärksammades att upplevelserna av att donera en njure till en 
annan människa var väldigt positiva bekräftar Zheng et al. (2014) och Boas (2011) där de 
även berättar att de kände att de bidrog till solidariteten. Fahrenwald & Stabnow (2005) 
berättar i sin studie att gamla traditioner och kulturer omprövas genom att de yngre 
generationerna tolkar traditioner på annat sätt. Gamla traditioner hos indianerna i Oklahoma 
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är att kroppen ska bevaras hel men många av den yngre generationen ser det som ett sätt att 
”ge tillbaka” så länge kroppen och kroppsdelarna behandlas med respekt. Hälsa kan vara en 
känsla av att vara behövd i världen beskriver Birkler (2007) och känslan av att vara nöjd med 
vad som personligen anses vara viktigt i livet. Alla människor är unika och känner lycka av 
olika saker och det kan vara den känslan donatorer känner av en donation.  

Clemens, Thiessen-Philbrook och Parikh (2006) berättar att jämfört med den allmänna 
befolkningen är donatorer mer lugna och glada samt, känner mer livsglädje. De menar att 
donatorer vanligtvis tillhör en viss typ av personer som är optimistiska och motiverade 
menade Clemens et al. (2006). Birkler (2007) betonar att samspelet med andra människor, hur 
upplevelsen av sig själv och samspelet i samhället är en stor del av hur hälsa upplevs. Det 
handlar om att hitta ett sätt där man trivs med sin livsstil och att det stämmer överens med hur 
man vill se sig själv i världen och som stämmer överens med sitt existentiella sammanhang 
(Birkler, 2007).  

Kliniska implikationer och slutsatser 
Resultatet visar på vad som är viktigt att tänka på vid en donation eller vid vårdandet av en 
donator. Känslan av att känna sig som ett medel för transplantationen och brist på den mentala 
förberedelsen innan donationen var en del av många av donatorers känslor. Sjuksköterskan 
har en viktig roll i att få donatorer att känna sig viktiga och oerhört betydelsefulla. 
Donatorerna upplevde inte att vården levde upp till deras förväntningar vilket inte är förväntat 
på grund av att vi är i behov av fler donatorer. Om tidigare donatorer inte är nöjda med 
vården, hur skapar det möjligheter för att fler donerar	  med tanke på den organbrist som finns. 
Studiens resultat kan öka sjuksköterskors medvetande om donatorers upplevelser och därmed 
arbeta mot att förändra de framtida donatorernas upplevelser av att donera. 
En donation kräver oerhört mycket från en person och sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
måste stödja de här patienterna på alla plan genom hela donationsprocessen. Donatorn blir av 
med en njure efter operationen och kroppen försöker att återhämta sig, detta är smärtsamt och 
otroligt krävande för personen. Sjukvårdspersonal måste därför arbeta med att få patienten 
återställd så gott det går och att inte glömma uppföljningen av patienten. Gott förhållningssätt, 
en noggrann mental förberedelse, bra stöd både fysiskt, psykiskt och mentalt, utmärkt vård på 
platsen och uppföljning av vården där patienten blir bekräftad av vårdpersonalen är den ideala 
donationsprocessen, det ger trygghet till patienten och därför en behagligare upplevelse av att 
donera. Dock behövs det mer studier inom ämnet för att kunna ge mer kunskap till 
sjuksköterskor och en bättre vård för våra framtida donatorer. 
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Bilaga 1  

Databassökningen för artiklarna som är med i resultatet. 

Databas	   Sökord	   Antal	  	  

träffar	  

Antal	  	  

	  lästa	  abstract	  

Använda	  	  

artiklar	  

Cinahl	  	   Kidney*	  OR	  nephr*	   974	   2	   1	  

Cinahl	   kidney*	  experience*	  donor*	   4	   3	   2	  

Cinahl	   Kidney	  donation	   13	   13	   1	  

Cinahl	   Donor	  Quality	  of	  life	   1	   1	   1	  

Cinahl	   Donor	  psychosocial	  outcomes	   276	   4	   1	  

Cinahl	   Donor	  psychosocial	  renal	   305	   2	   1	  

Medline	  

ovid	  

Decision	  making	  for	  living	  kidney	   2	   1	   1	  

Medline	  
ovid	  

Quality	  of	  life	  mental	  health	  kidney	   1	   1	   1	  

Medline	  
ovid	  

Kidney	  transplantation	   86081	   4	   1	  
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Bilaga 2 

Översikt av artiklarna som är med resultatet:  

Titel:  Quality of life, coping, and mental health status after living kidney donation. 
Författare: Wiedebusch, s., Reiermann, S., Steinke, C., Muthny, F.A., Pavenstaedt, H.J., 
Schoene- Seifert, B., Senninger, N., Suwelack, B., & Buyx, A.M                                   
Tidskrift: Transplantation Proceedings                                                                                  
Årtal: 2009                                                                                                                                
Syfte: Att undersöka välbefinnandet efter en donation                                                        
Metod: Kvalitativ- Retroperspektiv –tvärtsnittstudie med 161 deltagare                         
Resultat: Det visade inte att donatorer drabbas av vissa psykiska sjukdomar oftare och inte 
heller att njurdonation påverkar den psykiska hälsan negativt. Men det finns en möjlighet att 
njurdonatorer har en ökad risk för psykiska problem efter donation jämfört med friska 
individer, en tendens som förtjänar ytterligare uppmärksamhet.                                                                                                
Vetenskaplig kvalité: Hög kvalitet 

Titel: : An Exploration of Experiences of Living Renal Donors Following Donation 
Författare: Williams, A. M., Colefax, L., O´Driscoll, & C. T, Dawson, S.                         
Tidskrift: Nephrology Nursing Journal                                                                                 
Årtal: 2009                                                                                                                              
Syfte: Att undersöka och beskriva erfarenheterna av personer som har donerat en njure i 
västra Australien.                                                                                                                   
Metod: Kvalitativ- Grounded theory med 18 deltagare                                                                     
Resultat: Det fanns både positiva och negativa upplevelser av operationen. Vissa hade smärta 
och problem med medicinen och vissa tyckte att det var det bästa dem någonsin gjort.  
Vetenskaplig kvalité: Medel kvalitet 

Titel: Quality of life & psychology after living-related kidney transplantation from donors 
and recipients in China.                                                                                                                       
Författare: Zheng, X.Y., Han, S., Wang, Y.H., Zhu, L., Zeng and Zhou                      
Tidskrift: Transplantation Proceedings                                                                                           
Årtal: 2014                                                                                                                              
Syfte: För att undersöka erfarenheter av en donation, den postoperativa livskvaliteten och 
psykologiska hälsotillstånd av levande donatorer och mottagare.                                                
Metod: Kvalitativ & kvantitativ med 169 deltagare                                                                                  
Resultat: Njurtransplantationen påverkar inte  livet och psykologiska aspekter av givarens 
hälsa avsevärt. Det blir däremot förbättrad livskvalitet hos mottagaren i jämförelse med dialys 
patienterna.                                                                                                                                      
Vetenskaplig kvalité: Hög kvalitet 

Titel: Mental Health Among Living Kidney Donors: A Prospective Comparison With 
Matched Controls From the General Population                                                              
Författare: Timmerman, L., Laging, M., Westerhof, G.J., Timman, R., Zuidema, W.C., 
Beck, D.K., Ijzermans, J.N.M., Betjes, M.G.H., Busschbach, J.J.V., Weimar, W. & Massey, 
E.K.                                                                                                                                                              
Tidskrift: American Journal of Transplantation                                                                                  
Årtal: 2015                                                                                                                             
Syfte: Undersöka effekten av levande njurdonation på givarnas psykiska hälsa.                 
Metod: Prospektiv med 135 deltagare.                                                                              
Resultat: Förändringar av psykisk hälsa på kort sikt efter donation skiljer sig inte mycket från 
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den allmänna holländska befolkningen.                                                                                             
Vetenskaplig kvalité: Hög kvalitet 

Titel: Gift Exchange and organ donation: Donor and recipient experiences of live related 
kidney transplantation                                                                                                     
Författare: Gill.P & Lowes, L,.                                                                                         
Tidskrift: International Journal of nursing studies                                                              
Årtal: 2008                                                                                                                           
Syfte: Att ge en fördjupad undersökning av deltagarnas erfarenheter av levande njur 
transplantation.                                                                                                                      
Metod: Kvalitativ- fenomenologisk med 11 deltagare.                                                     
Resultat: Mottagarnas liv förbättrades av transplantationen och de var mycket tacksamma. 
Donatorerna kände enorm personlig tillfredsställelse från detta och det bidrog till att bekräfta 
för dem att vad de hade gjort hade varit värt besväret. Transplantationen hade inte en negativ 
inverkan på givare och mottagarens relation.                                                              
Vetenskaplig kvalité: Hög kvalitet 

Titel: Avoiding the issue patients’ (non) communication with potential living kidney donors 
Författare: Kraneburg, L.W., Richards, M., Zuidema, W. C., Weimar, W., Hillhorst, M., 
Ilzermans, J.N.M., Passchier, J. And Busschbach, J.J.V                                                 
Tidskrift: Patient educating and counseling                                                                                         
Årtal: 2007                                                                                                                           
Syfte: Att undersöka hur man hittar en levande donator i Nederländerna                             
Metod: Kvalitativ med 84 deltagare.                                                                                                               
Resultat: Nästan alla patienter insåg fördelarna med njurdonation och var villiga att acceptera 
erbjudandet om de fick det. Många tyckte att det var mycket svårt att ställa en potentiell 
donator frågan direkt.                                                                                                           
Vetenskaplig kvalité: Hög kvalitet 

Titel: Stressors & coping mechanisms in live related transplantation                                  
Författare: Gill,P                                                                                                              
Tidskrift: Journal of clinical nursing                                                                                       
Årtal: 2012                                                                                                                          
Syfte: Att utforska donatorers och mottagares upplevelser av stressorer och coping 
mekanismer associerade med levande njurtransplantation                                                   
Metod: Kvalitativ med 22 deltagare.                                                                                  
Resultat: Njurtransplantation är fortfarande det bästa behandlings metoden för de flesta 
patienter med akut njursjukdom, men är en källa till stor stress för givare och speciellt 
mottagare.                                                                                                                     
Vetenskaplig kvalité: Hög kvalitet 

 

Titel: Where do human organs come from? Trends of generalized and restricted altruism in 
organ donations.                                                                                                                                      
Författare: Boas, H                                                                                                           
Tidskrift: Social science and medicine                                                                                                 
Årtal: 2011                                                                                                                                
Syfte: Organ utbudet idag är mer beroende av direkta donationer än av den kollektiva organ 
poolen. Denna trend analyseras genom att studera olika typer av altruism.                            
Metod: Kvantitativ med urval av 30                                                                                                    



	  
	  

25	  

Resultat: Transplantationer blir mindre och mindre handelsvaror och mer och personliga 
gåvor.                                                                                                                            
Vetenskaplig kvalité: Hög kvalitet 

Titel: Impact of life, Self- image & Family dynamics.                                                  
Författare: Fisher, P.A., Kropp & Fleming, E.A.                                                                
Tidskrift: Nephrology nursing journal.                                                                                                      
Årtal: 2005                                                                                                                             
Syfte: Att sjukvårdspersonal ska öka förståelsen för dem levande njurdonatorerna                                                       
Metod: Kvalitativ med 165 deltagare.                                                                                
Resultat: Njurdonatorerna är nöjda med sitt beslut att donera ; skulle dock vilja ha mer 
psykologisk förberedelse inför operationen och regelbunden uppföljning.                          
Vetenskaplig kvalité: Hög kvalitet 

 

Titel: Family issues implicit in living donation                                                              
Författare: Crombie, A.K., Franklin, P.M.                                                                              
Tidskrift: Mortality                                                                                                                                
Årtal: 2006                                                                                                                                                              
Syfte: Att undersöka familjens erfarenheter av levande donation utfrån psykologiska, sociala 
och kulturella perspektiv.                                                                                                                                            
Metod: Etnografisk, Kvalitativ med 50 deltagare.                                                             
Resultat: Visade att det finns både svårigheter för beslutet att donera och inte donera. Det 
finns en påverkan på familjen psykologiskt, socialt och kulturellt inom levande donation. På 
grund av detta måste sjukvårdpersonal bevara familjens integritet vid en donation.   
Vetenskaplig kvalité: Hög kvalitet  
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Bilaga 3 

Översikt av vilka teman som är med i respektive artikel. 

 

Artiklar 

 

Teman 

Impact of life, Self- image & Family 
dynamics.                                                   

1,2,3,4 och 5 

Family issues implicit in living donation                                                               2 och 3 

Where do human organs come from? Trends 
of generalized and restricted altruism in 
organ donations 

5 

Stressors & coping mechanisms in live 
related transplantation                                   

1,2,4 och 5 

Avoiding the issue patients’ (non) 
communication with potential living kidney 
donors 

1 

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

5 

Mental Health Among Living Kidney 
Donors: A Prospective Comparison With 
Matched Controls From the General 
Population                                                              

2 och 3 

Quality of life & psychology after living-
related kidney transplantation from donors 
and recipients in China.                                                                                                     

2,3 och 5 

An Exploration of Experiences of Living 
Renal Donors Following Donation 

3 

Quality of life, coping, and mental health 
status after living kidney donation 

2 

 


