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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I det moderna samhället sker en enorm utveckling inom medicinen. En aktuell 

fråga är organdonation. Inför en eventuell donation väcks många känslor och tankar. Syfte: 

Studiens syfte var att studera motiv till att donera och upplevelser av att donera en njure.                                            

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Åtta 

vetenskapliga artiklar granskades med hjälp av Graneheim och Lundmans analysmetod. 

Resultat: Motiv till att donera en njure var: önskan att förbättra någons liv, önskan om att 

minska lidandet, önskan om att behålla familjen intakt samt religiösa motiv. Upplevelser av 

att donerat en njure var: glädje och stolthet, ånger och sorg, upplevelser av smärta och 

upplevelser av livskvalité. Slutsats: Det ställs stora krav och djupa kunskaper för att kunna 

förstå och stötta donatorns motiv till att donera och upplevelser av att donera en njure. 
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INLEDNING 

 

Samhället utvecklas snabbare och snabbare och i fotspåren av denna utveckling 

ställs människan troligtvist inför fler och fler val. De medicinska framstegen får 

oss sannolikt någon gång i livet till att ta svåra och mödosamma beslut av mer 

etisk karaktär. Som en följd av denna medicinska utveckling kommer sannolikt en 

donator att bli mer och mer aktuell vid många sjukdomsförlopp. Den som ger ett 

organ kallas donator eller givare. Donationer och individer som har blivit 

transplanterade har fått en ökad uppmärksamhet. Som framtida sjuksköterskor 

kommer vi troligtvis att träffa levande donatorer. Om sjuksköterskor har 

kunskaper om donatorns motiv till att donera och upplevelser av att donera en 

njure kan troligen sjuksköterskan lättare förstå donatorn och utgöra ett stöd för 

denne. Därför anses kunskaper om donatorns motiv till att donera och upplevelser 

av att donera en njure av vikt att undersöka. 

 

 

BAKGRUND 

 

Livsstilssjukdomar som bland annat diabetes och hypertoni ökar starkt i 

befolkningen. Dessa sjukdomar skadar njurarna på sikt och som en följd av detta 

sker en stark ökning av njursjukdomar (Grefberg & Roman, 2003). 

Genom den utvecklade läkekonsten har lyckade transplantationer av organ 

kommit till stånd. Donatorn blir härmed troligtvis källan till överlevnad och ökad 

livskvalitet för många människor.  

 

Njurarna livsviktiga organ 
Människans njurar är livsviktiga organ. Deras funktion är att via urinen avlägsna 

slaggprodukter från ämnesomsättningen, och medverka till att reglera vätske-, 

elektrolyt och syra- bas – balansen i kroppen. En frisk människa har två njurar, 

men kan leva med en njure. Om en av människans njurar successivt försämras i 

sin funktion talas det om njursvikt. Om njurfunktionen sjunker till ca 10 % av det 

normala kommer de giftiga avfallsprodukterna att ansamlas så mycket i kroppen 

att vätske- elektrolyt och syra- bas balansen rubbas så mycket att livet hotas. 

Behandlingen vid njursvikt består av medicinering, dialys och transplantation. 

Under en dialysbehandling avlägsnas stora mängder gifter och vätska under kort 

tid. Principen är att blod och en dialysvätska åtskiljs av en tunn hinna, ett 

membran som kan släppa igenom vätska och små molekyler, men inte större 

partiklar som proteiner och blodceller. En stor majoritet behandlas med dialys 

innan de blir transplanterade. Dialysbehandlingen tar mellan 8 och 15 timmar i 

veckan (Grefberg & Roman, 2003). 

 

Donation 

Den första lyckade njurtransplantationen genomfördes 1954 i USA av Joseph 

Murrey. En patient fick då en njure från sin enäggstvilling. I Sverige genomfördes 

den första organtransplantationen 1964, då en patient på Serafimerlasarettet i 

Stockholm fick en ny njure (Fehrman – Ekholm, 2004). 
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Njurtransplantation är ett komplicerat ingrepp som kan leda till komplikationer. 

Dessa komplikationer kan vara infektiösa, kirurgiska och immunologiska. Trots 

dessa komplikationer lyckas cirka 90 % av ingrepp (Grefberg & Roman, 2003). 

 

Donationer från levande donatorer handlar främst om en njure. I början av 2008 

var det 500 personer i Sverige som väntade på att få en ny njure. Under 2007 var 

det 380 personer som fick en ny njure och av dessa var det 123 som donerades av 

levande givare. Omkring 30 procent av njurtransplantationerna i Sverige sker 

genom donation från levande givare.  Fördelarna med att få en njure från en 

levande donator är att mottagaren får en garanterat frisk njure med hög kvalitet 

eftersom donatorn är mycket noggrant utredd. Operationen kan genomföras som 

ett planerat ingrepp, operationerna kan planeras när mottagarens hälsotillstånd är 

optimalt. Transplantationen kan genomföras innan den njursjuke behöver kronisk 

dialysbehandling. Nackdelen med donation från levande givare är att en njure från 

en frisk person opereras bort. Man måste vara säker på att den njure som 

transplanteras, liksom den som lämnas kvar, är tillräckligt bra, för att både 

donatorn och mottagaren ska slippa komplikationer (Donationsrådet, 2008). 

 

Det verkar som att donationsviljan i Skandinavien är stor. De flesta blivande 

donatorer har redan bestämt sig för att donera innan första kontakten med 

sjukvården. Blivande donatorer försöker göra det bästa av situationen. Donatorer 

känner att de kan förändra en människans liv. Cypern är det land som har flest 

levande njurdonatorer. De har 48 levande njurdonatorer per miljon invånare. 

Därefter kommer Norge och USA med ca 20 levande njurdonatorer per miljon 

invånare. På fjärde plats kommer Sverige och Kanada med 12 levande 

njurdonatorer per miljon invånare (Johnsson & Tufesson, 2002). 

 

Kriterier för njurdonatorer 
För att bli en levande njurdonator i Sverige finns det flera krav som måste 

uppfyllas. Njurdonatorn måste vara helt frisk och får därför gå igenom en mycket 

omfattande medicinsk utredning. Njurdonatorn ska även vara psykiskt stabil och 

ha en stark önskan om att hjälpa en njursjuk. Detta innebär att njurdonationen 

måste vara helt frivillig. Det får inte förekomma påtryckningar vare sig från den 

njursjuke, från andra familjemedlemmar eller sjukvårdspersonal (Donationsrådet, 

2008). 

 

Varje njurdonator bedöms individuellt efter medicinska kriterier. Det är främst 

njurens och vävnadens kondition som är avgörande. Det finns ingen åldersgräns 

men det är sällan förekommande att använda personer som är äldre än 75 år som 

njurdonator på grund av att med stigande ålder nedsättes organens funktioner 

(Karolinska Universitetssjukhuset, 2008). 
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Transplantationslagen 
I Sverige finns transplantationslagen (SFS 1995:831) som reglerar vilka organ 

som får doneras från en individ till en annan. Lagen innehåller regler som 

säkerställer vilka organ som kan tas bort i kroppen på levande individer och 

donera dem till andra individer som på grund av olika orsaker är i behov av ett 

nytt organ. Huvudregeln vid ingrepp är att det krävs samtycke från givaren. Syftet 

med regeln är att ingrepp endast skall göras på personer som på grund av sin 

relation till mottagaren har ett mycket starkt intresse av att hjälpa denna. Utöver 

de som är genetisk släkt med mottagaren kan andra personer med en nära relation 

till denna komma i fråga, t.ex. make eller maka, registrerad partner eller 

sammanboende. Om det finns särskilda skäl, kan även andra personer vara givare. 

Exempel på särskilda skäl är att det saknas någon släkting som kan komma i fråga 

och då kan någon annan person vara lämplig som givare. När det gäller underåriga 

får ingrepp endast ske med Socialstyrelsens tillstånd. Förutsättningarna för 

ingreppet är att givaren är släkt med den tilltänkte mottagaren och att det inte är 

möjligt att ta tillvara ett medicinskt lika lämpligt material från någon annan. 

Lagen innehåller även bestämmelser om att läkaren som har rätt att utföra 

ingreppet ska informera givaren om vilka risker som är förenade med ingreppet 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Motiv 
Motiv till något är drivkraft och skäl att handla på ett visst sätt 

(Nationalencyklopedin, 2008). Motiv som driver människan till att handla är till 

exempel, behov, önskningar, impulser och attityder. Det som får människan till att 

utföra en handling är människans förväntningar om att det ska leda till en positiv 

känsla (Hwang, Lundberg, Rönnberg, Smedler, 2005). Det kan vara ett eller flera 

motiv som får människan till att handla. För att människan ska uppnå sina mål och 

önskningar handlar hon utifrån hur situationen uppfattas. Innan människan 

handlar tänker hon och reflekterar över beslutet (Bruzelius, L. H. och Skärvad, P-

H., 2000). 

Det som kan vara drivkraften till att hjälpa en annan människa skulle kunna vara 

det som Eriksson (1987) beskriver att det är kärleken till sin nästa som kan vara 

drivkraften till att hjälpa en annan människa. Andra drivkrafter skulle kunna vara 

som Eriksson (1994) beskriver att människan har viljan att till varje pris att bevara 

liv.  

Lennerling, Forsberg, Meyer & Nyberg (2004) visade att det starkaste motivet till 

att donera en njure var önskan att hjälpa någon annan människa. 

Upplevelser  
I Nationalencyklopedin(2008), förklaras ordet uppleva som är verbformen av 

substantivet upplevelse enligt följande. Man är med om någonting som direkt 

berör en och gärna på något anmärkningsvärt sätt.  

 
Upplevelser beskrivs av Eriksson (1987) att människan har medvetande och 

självmedvetande och det är grunden till frihet och hennes upplevelsevärld. En 

människas upplevelser är hennes egna och kan inte helt förstås av andra. 

Människans innersta väsen innebär att hon har längtan, hopp och önskan, att hon 
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förändras och utvecklas. Detta möjliggörs genom ett möte med andra och är en 

helande process för människan. Glädje och mod ger kraft åt människan att möta 

verkligheten som den är. Glädje kommer då människan upptäcker möjligheter om 

att tillvaron går att förändra. Att ha mod innebär att vara medveten om vad man 

bör frukta och vad man bör våga. 

 

Subjektiv kropp                                                                               
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) menar att den 

subjektiva kroppen är fysisk, psykisk, existentiell eller andlig. När kroppen 

förändras något ur dessa avseende så förändras också tillgången till livet och 

världen. Genom lidande blir kroppen märkbar för människan. Det går att uppleva 

ett välbefinnande trots ett lidande. Smärta är en del av den subjektiva kroppen och 

upplevelse av smärtan kan lättare hanteras om den distanseras ifrån kroppen. 

Lidande och välbefinnande är i ett spänningsförhållande som skapar en rörelse 

och en kamp sinsemellan (a.a).  

Eriksson (1991) beskriver människan som kropp, själ och ande och ska ses som en 

helhet. Denna helhet är utgångspunkt i vår världsbild. Den hela människan är en 

levande människa och har mod att övervinna hot.  

Det är rimligt att anta att förlora en kroppsdel t ex en njure påverkar hela 

upplevelsen av att ha tillgång till en värld. Troligtvist kan det upplevas av 

donatorer att de snarare skänker en kroppsdel och inte bara förlorar den. Den 

fysiska upplevelse av kroppen är kanske inte så påtaglig då de psykiska, 

existentiella eller andliga delar av den subjektiva kroppen blir tillgodosedda.  

Livskvalité                                                                                               
Med livskvalitet avses upplevelsen av den egna situation, som antingen är positiv 

eller negativ men även av att kunna bestämma över sitt eget liv 

(Nationalencyklopedin, 2008).  

Förekomsten av smärta har betydelse för människas livskvalitet. Man kan ha en 

hög livskvalitet trots vissa obehag och smärtor, förutsatt att man bemästrar dem. 

Livskvalitet innefattar hela livet och alla sidor av vår tillvaro. Begreppet 

livskvalitet används för att peka på betydelsen av människans subjektiva 

upplevelse av sitt liv. Det handlar om individens upplevelse av att ha det bra eller 

dåligt (Rustöen, 1991). 

I en studie om njurdonatorers livskvalité framkom det att flertalet av donatorerna 

hade positiva upplevelser av donationen (Corley, Elswick, Campbell & Scott 

2000). En annan litteraturstudie av Clemens, K., Thiessen-Philbrooka, H., 

Parikhb, C., Yanga, R., Karleyc, M., Boudvillea, N., Ramesh Prasade, G. & 

Garga, A. (2006) visade att nästan alla levande njurdonatorer behöll sin 

livskvalitet efter donationen och att de kände glädje över att ha donerat. Ändå 

kände en tredjedel att donationen innebar någon form av stress. Donatorer 

upplevde att de kände sig som bättre personer, de kände mod och stolthet. De 

upplevde också att de fick en känsla av ökad förståelse för andra människor. 
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Donatorns livskvalitet kommer troligtvis att förändras beroende på hur 

transplantationen lyckas och hur de mår efter transplantationen. Vi har valt att 

beskriva livskvalitet eftersom tidigare studier har påvisat att detta var en 

betydande upplevelse vid donation. 

TEORETISK REFERENSRAM  

Att bli en levande njurdonator och ge ett nytt liv åt en annan människa är en stark 

och kärleksfull gåva och troligtvis det mest generösa gåva man kan ge åt en annan 

människa. 

 

Tro, hopp och kärlek 
Eriksson (1984) påtalar att hälsa är tro, hopp och kärlek. Att verkligen uppleva 

tro, hopp och kärlek som resurser i hälsan förutsätter ett självförtroende. Det 

innebär att våga tro att man räcker till både för sig själv och andra.               

Självförtroendet ger en människa möjligheter att våga göra ett försök att hjälpa en 

människa så långt man har förmåga att göra det. I hjälpandet växer människan. 

Varje människa behöver en annan människa och någon form av tro för att träda 

fram som hel människa, som en person. Då människan upplever att hon inför 

obönhörligt öde kan växa utöver sig själv upplever hon att livet har en mening. 

Det unika kännetecknet för människans existens är de oändliga mängderna av 

möjligheter i varje situation. Då människan förmår gå ut över sig själv och sträcka 

sig ut mot en medmänniska utökas hennes handlingsalternativ (a.a). 

Eriksson (1987) antyder att den sanna relationen människa till människa bygger 

på kärlekstanken. Kärlekstanken ingriper tro och hopp. Det är kärleken till sin 

nästa som ger oss kraft att hjälpa de närstående. När Eriksson beskriver 

människan utgår hon från ett ontologiskt perspektiv. Människan kännetecknas av 

sitt medvetande och självmedvetande vilket utgör själva grundvalen för 

människans inre verklighet eller upplevelsevärld. En människas upplevelser är 

hennes egna och kan aldrig fullt ut förstås eller tolkas av andra. Människan 

kännetecknas av sitt förhållande till andra människor och till gud. Det är 

människans inre kraft som knyter människan till gud och andra människor och det 

är denna kraft som bildar fundamentet till människans livsvilja. Det är livsviljan 

som utgör människans primära begär och det är livsviljan och begäret som gör 

människan till människa. Strävan att skapa och få bekräftelse är fundamental för 

människan. Varje gång människan upplever att hon blir bekräftad, får hon mod 

och kraft att gå vidare i livet. Människans förmåga till att förmedla kärlek är en 

naturlig och medfödd förmåga, som idag av olika orsaker hämmats. En människa 

som har förmåga att förmedla kärlek till en annan människa har generositeten som 

sin grundhållning i livet. Idag behöver vi mer än någonsin generositet människor 

emellan (a.a). 

 

Lidande 
Eriksson (1994) är av uppfattningen att lida med en annan, dvs. att uppleva 

medlidande, är inte detsamma som att själv lida. Medlidande förutsätter mod, mod 

att ta ansvar och mod att offra någonting av sig själv. Viljan att till varje pris 

bevara liv, att osjälviskt utföra barmhärtighet och kärleksgärningar, har under alla 

tider funnits hos människor. Denna vilja har tagit sig olika uttryck under olika 
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tidsperioder och varit beroende av omständigheter. Lida kan uttryckas som hysa 

känslor av viss art, vanligen av sympati för någon eller något. Genom att bli 

modig och använda sitt mod kan människan komma till rätta med sitt levnadsöde. 

Glädjen bryter fram där människan segrar över sitt eget öde. Den kroppsliga 

smärtan fokuseras till en bestämd del av kroppen och fångar hela människans 

uppmärksamhet. Detta kan försvåra möjligheter att använda hela sin potential för 

att bemästra lidandet. 

 

                              ”Endast kärleken kan ge 

                                lidandet mening,  

                                ty störst av allt är kärleken.” (Eriksson, 1994, s 48). 

 

Lidande bland friska människor kan bero på psykiskt och fysiskt obehag och 

smärta, sorg, ensamhet och ångest. Lidandet att inte känna glädje och inte kunna 

växa som människa (Eriksson, 1993). 

 

Naturlig vård 
Enligt Eriksson (1990) är all vård en slags människogemenskap som är grundad 

på kärlek till medmänniskan och ett ansvar för den andra. Eriksson (1987) menar 

att människan själv kan påverka samspelet med den andra men vårdandet 

förutsätter medvetenhet och att den naturliga andra finns. Den naturliga andra är: 

föräldrar, syskon, nära vän eller partner. Den naturliga vården är spontan och 

innebär att människan har en förmåga att vårda sig själv och andra. Den naturliga 

vården innebär frihet, skapande kraft och utveckling. 

 

Caritas 
Människans gudsbild och den plats hon ger gud i sin egen verklighet är avgörande 

för den inre bilden för barmhärtighet och kärlek. Uppfattningen om en gud har 

betydelse för människans ansvar för den andra. Caritas kärleken är kärleken till 

gud och kärleken till nästa och utgör den sanna kärleken. Caritas motivet leder till 

ett otvunget ansvar för den andre där man vill göra sin plikt för den andre 

(Eriksson, 1990). 

Problemformulering 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det viktigt att ha djupa kunskaper om 

levande njurdonatorers motiv till att donera och upplevelser av att donera en 

njure. Det är ett stort steg att besluta sig för att donera en kroppsdel för att ge en 

annan människa ökad livskvalitet och rädda liv. När donatorn befinner sig i 

beslutsfasen för att donera är det troligtvis många frågor som dyker upp. För att 

kunna ge uppbackning till donatorn är det viktigt att sjuksköterskor har de 

kunskaper om motiv till att donera som forskningen har kommit fram till. Då har 

de troligtvis en möjlighet till att på ett tidigt stadium gå in och ge vägledning i 

motivationsfasen. Detta kan eventuellt ge donatorn en större trygghet både fysiskt 

och psykiskt. Det kan kanske även öka antal levande njurdonatorer till att 

bestämma sig för att donera efter att de har fått denna trygghet.  Att ha kunskaper 

om upplevelserna av att donera en njure medför att sjuksköterskorna kan ge 

donatorn ett realistiskt perspektiv på njurdonationen och ge stöd till 

njurdonatorerna. 
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SYFTE 

Studiens syfte var att studera motiv till att donera och upplevelser av att donera en 

njure.  

 

METOD 

 

Vi valde att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats eftersom den fokuserar 

mer på upplevelser än en kvantitativ. Metoden kändes relevant och lämpade sig 

väl till studien eftersom studiens syfte var att studera motiv till att donera och 

upplevelser av att donera en njure. Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 

innebär en litteraturstudie med kvalitativ ansats att systematiskt söka, granska och 

bedöma relevant vetenskaplig litteratur/artiklar till ett fenomen och sedan 

sammanställa detta till ett nytt resultat.  

 
Urval  
Artiklarna till studien söktes i databaserna Cinahl, Pubmed , Elin och Psychinfo.  

MeSH termerna som användes i databaserna var: Living donors, Kidney, 

Tranaplantation and Experience. Cinahl innehåller indexerade artiklar från alla 

engelskspråkiga omvårdnads tidsskrifter som har godkänts för indexering av 

organisationen bakom databasen. Fler än 600 tidsskrifter är indexerade i Cinahl, 

cirka 65 procent handlar om omvårdnad och man kan söka efter material tillbaka 

till 1983. Cinahls artiklar är mer inriktat på omvårdnads vetenskapliga artiklar än 

vad Pubmed är. Pubmed innehåller artiklar inom områden som medicin och 

omvårdnad. Pubmed innehåller 15 miljoner indexerade artiklar från cirka 32 000 

tidsskrifter och varje vecka indexeras fler än 6000 nya artiklar. Psychinfo är en 

databas som innehåller referenser till det psykiatriska området. Artiklarna 

fokuserar på psykologi eller psykologiska aspekter inom besläktade discipliner, 

till exempel medicin, omvårdnad, sociologi, utbildning, farmakologi och 

fysiologi. Elin är en databas som innehåller artiklar i fulltext och som söker i flera 

databaser samtidigt (Willman et al. 2006).  Inklusionskriterierna för artiklarna var 

att de skulle vara vetenskapligt granskade samt att de skulle vara engelskspråkiga. 

Vidare skulle de innehålla erfarenheter ur levande donatorers perspektiv. 

Exklusionskriterier var att artiklarna inte fick vara äldre än år 2000 samt att 

artiklarna inte skulle vara medicinskt inriktade (bilaga 2). 

Genomsökningen resulterade i att 12 artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades 

enligt (Willman et al. 2006) protokoll för kvalitetsbedömning. Exempel på kraven 

de skulle uppfylla var: tydlig problemformulering, urval, metod och resultat. Efter 

kvalitetsbedömningen återstod åtta artiklar som bedömdes att vara av bra kvalitet 

och de åtta artiklarna har använts i resultatet 

Analys                                                                                                      
Som analysmetod har Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av manifest 

innehållsanalys använts. Den manifesta nivån visar vad texten säger. Det hade 

varit möjligt att analysera texten ytterligare med hjälp av en latent nivå som visar 

det dolda i texten dock använde vi oss av den manifesta nivån. 
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I steg ett lästes artiklarna var och en för sig om och om igen, tills tillräcklig 

kännedom och förståelse för innehållet uppnåddes för att kunna diskutera det. 

Under genomläsningens gång markerade var och en i texten det som var relevant 

till studiens syften.  

I steg två valdes de meningsbärande enheterna ut som svarade mot studiens syfte. 

Detta gjordes också individuellt. Därefter jämfördes och diskuterades de 

meningsbärande enheter som skulle väljas ut och vara med. De meningsbärande 

enheterna som var på engelska översattes till svenska för att få en ökad förståelse 

(bilaga 3). Exempel på en meningsbärande enhet: The main reason for donors to 

give e kidney was that they did not want their relative to endure more suffering.  

I steg tre kondenserades de meningsbärande enheterna vilket innebar att texten 

sammanfattades utan att kärnan i innehållet förlorades. 

I steg fyra kodades de kondenserade enheterna, vilket gick ut på att dessa 

betecknades med korta ord, det vill säga de kondenserade enheterna 

sammanfattades ytterligare. Koderna färgades för att bli mer överskådliga. 

 I steg fem samlades de koder som hade samma färgmarkering ihop och de olika 

färgmarkeringarna bildade olika kategorier.  

 

 

RESULTAT  

Resultatet presenteras i två delar relaterade till studiens syfte som var att studera 

motiv till att donera och upplevelser av att donera en njure. Under rubriken motiv 

redovisas kategorierna: önskan att förbättra någons liv, önskan att minska lidande, 

önskan om att hålla familjen intakt och religiösa motiv. Under rubriken 

upplevelser redovisas kategorierna: upplevelser av glädje och stolthet av att ha 

donerat en njure, upplevelser av sorg och ånger av donationen, upplevelser av 

smärta av donationen och upplevelser av livskvalitet hos donatorn. 

 

Motiv till att donera en njure 

Önskan att förbättra någons liv 

Det vanligaste motivet till att donera var att förbättra hälsan hos mottagaren. 

Donatorn trodde på ett liv med bara en njure utan större komplikationer 

(Waterman, Stanle, Covelli, Hazel, Hong  & Brennan, 2006; Yi, 2003).   

´´I´ ve discovered that the risk is very low to the donor and the 

benefit to the recipient is astronomical.” (Waterman et al, 2006, s 

20). 
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Önskan om att minska lidande                                                      
Donatorerna uppgav att den största anledning till donationen var att få ett slut på 

lidandet hos mottagaren. Att se sin närstående gå i dialys stärkte motivet till att 

donera. Donatorerna ville se mottagaren befrias från maskinen (Pradel, Mullins & 

Bartlett 2003; Sanner 2005; Schweitzer & Seidel-Wiesel, 2004). 

”I just want to make sure my sister was gonna be  

  here for a little …How long will she live… 

  I don´t care if it`s one day that she has away  

  from that  machine…she gets better and gets  

  away from the machine.” (Pradel, Mullins & Bartlett, 2003, s 206) 

Önskan om att behålla familjen intakt                                                      
Det fanns olika motiv till donation. En yngre man som deltog i studien donerade 

sin njure till sin syster för att gottgöra familjen på grund av sin stökiga bakgrund 

som hade vållat familjen problem. I en annan familj testades alla syskon och en av 

dem blev utvald av familjen till att donera. I studien framkom det även att en 

make donerade till sin maka för barnens skull. Andra motiv kunde vara plikt eller 

skuldkänslor gentemot familjen (Yi, 2003). 

Det fanns syskon som donerade trots att de kände reservation och rädsla inför 

donationen. De upplevde att de inte hade något val, det var deras syskon det 

handlade om och de skulle få hjälp (Crombie & Franklin, 2006).   

Motiv till att donera mellan syskon kunde vara att man var äldst i syskonskaran 

och hade haft rollen att ta hand om yngre syskon. De uppgav att det var deras eget 

beslut att donera och inte på grund av förväntningar från syskonen (Andersen, 

Mathisen, Øyena, Klopstad, Wahlc, Hanestadd & Fossee, 2005). 

Religiösa motiv                                                                                           
Ett starkt motiv till att donera kunde var den religiösa tron. Donatorer var 

angelägna att utöva sin religion och det var av den anledningen till att de ville 

donera. De var djupt religiösa och såg donationen som svar på guds vilja och 

utgick efter att älska din nästa (Yi, 2003; Pradel et al. 2003). 

Upplevelser av att donera en njure.                                             

Upplevelser av glädje och stolthet av att ha donerat en njure               
Många donatorer var glada och stolta över att ha kunnat hjälpa mottagaren att få 

en bättre hälsa. De var nöjda med att ha donerat. Donatorerna kände att det var 

värt att donera bara av att se hur mottagarens hälsa förbättrades (Waterman, 

Stanle, Covelli, Hazel, Hong & Brennan 2006). 

Ett år efter donationen, hade alla deltagare positiva känslor. Den mest positiva 

upplevelsen var att donatorerna upplevde att de hade bidragit till att en annan 
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människa hade fått ett bättre liv. Donatorerna kände stolthet över att ha presterat 

att donera. Denna känsla stärktes ytterligare på grund av den positiva 

uppbackningen från mottagaren, familjemedlemmar och vänner. Donatorer 

poängterade glädje över en lyckad transplantation (Andersen et al., 2007).  

´´I am very happy because I donated a kidney. He 

(the recipient) has been seriously ill and has now 

become a healthier person.´´(Andersen et al. 2007, s 

704) 

 

Donatorer upplevde stolthet och att donationen hade förändrat deras syn på livet 

(Andersen et al 2005). En tredje del av donatorerna kände stolthet och glädje över 

den lyckade operationen (Schweitzer & Seidel-Wiesel 2004). 

Donationen upplevdes av donatorerna som en belöning. Belöningen av donationen 

var att se en förbättrad livskvalitet hos sin närstående. De upplevde att de hade 

lyckats uppnå mål och var stolta över att ha hjälpt någon (Pradel, Mullins & 

Bartlett 2003). 

Upplevelser av ånger och sorg av att ha donerat en njure                
Donatorerna ångrade inte donationen trots avstötning. En av de donerade njurarna 

avstöttes men donatorn ångrade trots detta inte donationen men kände att det var 

synd att njuren avstöttes (Waterman et al 2006). 

Två donatorers upplevelser av en misslyckad transplantation beskrevs som en 

oväntad och sorglig situation. De beskrev att det kändes som att de var 

paralyserade både mentalt och fysiskt. Månader efter kände donatorerna 

depression och sorg och en känsla av tomhet och orkeslöshet infann sig hos dem 

(Andersen, Bruserud,  Mathisen, Wahl, Hanestad & Fosse, 2007). 

 

  ”At six o_clock in the morning a family member called     

  me, telling me that he (the recipient) was dead.  

I was really low, to putit mildly.  I fell apart   completely.” 

(Andersen et al, 2007, s 706.) 

              

Två tredje delar kände en psykologisk ansträngning som oro och sorg. Tretton av 

nitton donatorer tyckte att det var en psykologisk ansträngning att se mottagaren 

drabbas av biverkningar och komplikationer. Tio av nitton oroade sig för sin egen 

hälsa. Två av nitton genomgick sorg eftersom mottagarna dog (Schweitzer & 

Seidel-Wiesel, 2004). 

Upplevelser av smärta av att ha donerat en njure                                     
Tre veckor efter operationen uppgav hälften av donatorer att det var den mest 

smärtsamma upplevelse de någonsin haft. Majoriteten av kvinnor som hade fött 
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barn upplevde att operationen var mer smärtsam än en förlossning eftersom 

smärtan varade längre. Ett fåtal upplevde donationen lättare än förväntat men 

klassificerar den som den värsta smärt upplevelsen de någonsin hade upplevt 

(Sanner, 2005). 

Föreställningarna inför donationen var både mer emotionellt svårt och mycket mer 

fysiskt krävande än vad de hade föreställt sig. En donator uppgav att det var en 

riktig smärtsam upplevelse att donera och hade svårt att prata om det 25 år efter 

operationen. En annan donator uppgav att det var fysiskt mycket mer 

ansträngande att ha smärta än vad hon hade kunnat föreställa sig (Crombie & 

Franklin 2006).   

     ”Sara was admitted to hospital in October and  

       she described her stay ” as a truly 

       horrendous experience.’’ She described the pain  

       after the operation as severe,  intense, and distressing.  

      ”It’s like a knife going into you, no one could tell you 

        how bad it is, I thought I was going to die,  

        I was terrified, I really didn’t expect  

        it to be like that.” (Crombin & Franklin, 2006, s 200). 

Upplevelser av livskvalitet hos donatorn                                          
Donatorerna upplevde att värdet av livet ökade vilket ledde till ökad livskvalitet 

hos donatorn. En av donatorerna sa att det kändes som ett mirakel och en 

välsignelse att se mottagaren leva sitt liv utan behov av dialys (Waterman et al. 

2006). 

En lyckad transplantation befrämjade donatorns livsstil och donatorerna blev mer 

aktiva. Deras självvärde ökade. De upplevde att deras egen personlighet 

utvecklades och deras livskvalitet förbättrades (Andersen et al 2007). 

En 75- årig kvinna ville donera sin ena njure till sin 44- åriga dotter. Två 

transplantationsenheter vägrade att operera på grund av den höga åldern på 

donatorn. 75- åringen fortsatte att leta efter någon som ville genomföra 

transplantationen, efter två år var det en transplantationsenhet som genomförde 

transplantationen, som lyckades och både donator och mottagaren återhämtade sig 

utan komplikationer. Båda är mycket aktiva och nöjda med sin nuvarande 

livskvalitet (Schweitzer & Seidel-Wiesel, 2004). 
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DISKUSSION 

METODDISKUSSION                                            

Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes eftersom denna typ av 

studie lämpade sig bra eftersom studiens syfte var att undersöka levande 

donatorers motiv till att donera och upplevelser av att donera en njure. En annan 

typ av studie som hade lämpat sig bra hade varit en intervjustudie men en 

intervjustudie kräver mycket kunskap av den som ska utföra studien. Vi upptäckte 

att eftersom arbetet skulle vara av en begränsad omfattning skulle det bli svårt att 

klara av att göra en bra studie.   

Artiklarna söktes i databaser via Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. 

Artiklarna begränsades till publicering från år 2000 och inte äldre för att få så 

aktuell forskning som möjligt. Det uppkom många träffar vid sökningen i 

databaserna som var kvantitativa och av god kvalitet men de fick väljas bort på 

grund av att vi var ute efter kvalitativa artiklar för att de skulle stämma överens 

med studiens syfte. Det upptäcktes att denna tidsbegränsning på åtta år gav 

tillräckligt med material. Det var begränsad tillgång på kvalitativa artiklar som 

passade till studiens syfte.  Av de åtta utvalda artiklarna innehöll sex artiklar både 

donatorns och mottagarens upplevelser men detta sågs inte som något hinder för 

det framkom klart och tydligt vilket resultat som kom från den levande 

njurdonatorn. Artiklarna som vi valde ut till studien kom från USA, Norge, 

England, Sverige, Korea och Tyskland och visade att resultaten inte skilde sig så 

avsevärt från varandra.   

 

Val av analysmetod som var Granheim och Lundman (2004) metod visade sig 

användbar för studiens syfte. Denna analysmetod gav en god översikt. Analysen 

gjordes på den manifesta nivån som visade vad texten sa. Eftersom alla de 

granskade artiklarna var engelskspråkiga fanns det en viss risk för feltolkning av 

texten.  

 

Resultatdiskussion                                                                                  
Ett av motiven till att donera var att blivande donatorer ville förbättra någon 

annans hälsa samt minska lidandet hos mottagaren. Donatorer såg att den som var 

njursjuk fick lida t.ex. på grund av sin dialysbehandling och var beredda på att 

offra en del av sig själva för att den som var njursjuk skulle få en bättre framtid 

(Pradel, Mullins, Bartlett, 2003). Detta stämmer väl överens med (Hwang, 

Lundberg, Rönnberg, Smedler, 2005). Som beskriver att tron om något positivt 

förväntas efter handling. Medlidande ger mod att ta ansvar och offra någonting av 

sig själv för att kunna förändra sin framtid (Eriksson, 1994). Att hjälpa någon 

annan får en människa att växa som person (Eriksson, 1984). Ett av de starkaste 

motiv till att donera är önskan att hjälpa någon annan (Lennerling, Forsberg, 

Meyer & Nyberg, 2004). 

I dagens samhälle finns det människor som donerar på grund av religiösa skäl. 

Tron på gud och kärleken till sin nästa var starka motiv till att donera (Yi, 2003; 

Pradel et al., 2003). Detta stämmer väl överens med det som Eriksson (1987) 

beskriver att det är den religiösa tron som ger kraft och mod att hjälpa sin nästa. 
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Resultaten visar att donatorer hade positiva upplevelser efter donationen vilket 

ledde till att deras livskvalitet ökade (Waterman et al 2006 Andersen et al 2007; 

Schweitzer & Seidel-Wiesel, 2004). Detta ligger inte helt i linje med Clements 

(2006) som visade att de flesta upplevde inte ökad livskvaliteten utan den var 

oförändrad. Donatorerna upplevde någon form av stress men behöll sin 

livskvalitet. Trots att nästan hälften av donatorerna  upplevde operationen som 

smärtsam kunde donatorer uppnå god livskvalitet (Sanner, 2005). Det stämmer väl 

överens med vad Rustöen (1991) säger om att man kan ha livskvalitet trots 

smärta. 

Clements (2006) påvisade att många var nöjda med donationen och att få 

drabbades av negativa upplevelser. Detta är inte i linje med studien av Schweitzer 

& Seidel-Wiesel (2004) som visade att det var många fler som drabbades av 

negativa upplevelser. 

 

Donatorer kunde uppleva situationen med avstötning som sorglig. Ett av 

symptomen som kunde komma i samband med sorg efter avstötning var 

depression. När kroppsorganen fungerade och mottagaren fick ett bra liv upplevde 

donatorn att det var värt att ge denna gåva men när det misslyckades kunde det 

upplevas som att kroppen föll samman (Andersen et al. 2007). Sorg beskrivs även 

av Eriksson (1993) som beskriver sorg som en lidelse hos den friska människan. 

Sorgen kunde troligtvis upplevas som mer intensiv av donatorerna då deras gåva 

inte kunde förbättra mottagarens livssituation.  

 

Många donatorer upplevde glädje och stolthet (Andersen et al. 2005; Andersen et 

al. 2007; Pradel, Mullins & Bartlett, 2003; Waterman et al. 2006). Detta stämmer 

väl överens med Eriksson (1994) som antyder det att kunna påverka sitt 

levnadsöde ger människan glädje. Det är troligtvis denna glädje som ger donatorer 

välbefinnande trots ett lidande. 

 

Att få bekräftelse av människor runt omkring sig kan stärka donatorns positiva 

upplevelser (Andersen et al. 2007). Detta överensstämmer med Eriksson (1987) 

som talar om vikten av att bli bekräftad. 

Att bli donator kan påverkas av familjemedlemmarnas förväntningar och 

förhållningssätt mot donatorn. Efter utredningen kan det hända att 

vävnadsförlikligheten till mottagaren är den bästa och man blir en kandidat till att 

donera. Familjen och omgivningens förväntningar innebar stor press för donatorn 

(Yi, 2003; Crombie & Franklin, 2006). Detta styrks även av Lenninger et al. 

(2004) som påvisade att press tillhörde ett av de svagare motiven till att donera.   

Donatorer i Sverige uppgav inte att de kände press från omgivningen (Sanner, 

2005). Detta kan bero på att njurtransplantationen måste vara helt frivillig och att 

det inte får förekomma någon press eller påtryckningar från omgivningen 

(Donationsrådet, 2008).  

Efter upplevelsen av glädje över att ha donerat och att mottagaren har fått tillgång 

till ett nytt liv kan det emellertid uppstå en besvikelse om njuren avstötts. När 

donationen misslyckades fick donatorer uppleva sorg (Andersen et al. 2007; 
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Schweitzer & Seidel-Wiesel 2004; Waterman et al. 2006). Dahlberg et al. (2003) 

beskriver att lidandet och välbefinnandet står i balans med varandra. 

För att kunna ge bort en njure fick donatorer genomgå en operation och hälften av 

donatorerna uppgav att det var en mycket smärtsam upplevelse (Sanner, 2005). 

Trots detta upplevde de flesta donatorerna att de var nöjda med donationen 

(Waterman et al 2006; Andersen et el. 2005; Andersen et al 2007; Schweitzer & 

Seidel-Wiesel, 2004). Donatorer kunde objektifiera smärtan och kunde uppleva 

välbefinnande vilket överensstämmer med Dahlberg et al (2003).  

Slutsats                                                                                                  
Motiv till att donera och upplevelser av att donera en njure har påvisat att de flesta 

donatorerna var nöjda med donationen och att de inte har ångrat sitt beslut.                                           
Det är ett stort behov på levande donatorer och det är viktigt att fokusera på de 

positiva och de medmänskliga aspekterna med att kunna vara en livräddare för en 

annan medmänniska. Levande donatorer behövs och det är viktigt att ha 

kunskaper så att man kan stötta och möta de på ett bra sätt. Denna studie om 

motiv till att donera och upplevelser av att donera en njure hoppas vi ska bidra till 

ny kunskap inom området till de människor som i olika sammanhang kommer att 

möta de levande njurdonatorerna så att de kan få bästa möjliga stöd i donations 

processen och i sina upplevelser av donationen. Donationen är en lång process 

som innebär fysisk och psykisk ansträngning samtidigt som det är en stor glädje. 

Efterfrågan på donatorer är stor och kommer troligtvis att öka i framtiden i takt 

med att fler insjuknar. Det är av stor vikt att den levande donatorn kommer i fokus 

för den stora gåvan som de har gett, nämligen LIV. De flesta donationerna 

lyckades och troligtvis var det orsaken till det positiva resultatet. Förslag till 

fortsatt forskning är att studera donationer som har misslyckats och undersöka om 

donatorers upplevelser skulle ha förändrats eller om de har ångrat donationen. 
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Bilaga 1 
  

Tabell 1. Litteratursökning i databasen Cinahl  & Medline 
 

Sökning Sökord Antal träffar Antal utvalda artiklar 

#1. Living donors 392 0 

#2 Living donors and Kidney  162 0 

#3 Living donors, Kidney and 

Tranaplantation 

  

155 0 

 #4 Living donors, Kidney, 

Tranaplantation and Experience 

 

25 2 

 

 

Tabell 2. Litteratursökning i databasen Pubmed 
 

Sökning Sökord Antal träffar Antal utvalda artiklar 

#1. Living donors 517 - 

#2. Living donors  and Kidney 178 - 

#3 Living donors, Kidney  

andTransplantation 

171 - 

#4 Living donors, Kidney,  

Transplantation and Experience 

20 4 

 
 
Tabell 3. Litteratursökning i databasen PsycINFO 
 

Sökning Sökord Antal träffar Antal utvalda artiklar 

1. Living donors 35 1  

#2 Living donors  and Kidney 29 - 

#3 Living donors, Kidney  

andTransplantation 

29 - 

#4 Living donors, Kidney,  

Transplantation and Experience 

21 - 

 

Tabell 4. Litteratursökning i databasen Elin 
 

Sökning Sökord Antal träffar Antal utvalda artiklar 

#1. Living donors 583 - 

#2 Living donors  and Kidney 256 - 

#3 Living donors, Kidney  

andTransplantation 

228 - 

#4 Living donors, Kidney,  

Transplantation and Experience 

44 1  

 



 

 Bilaga 2 
 
 
Tabell 4.Artikel översikt 

Nr Författare/  

Land 

       Titel 

  År, Tidskrift 

  Urval    Syfte   Metod   Resultat 

1 Waterman 

A.,Stanley 

S.,Covelli 

T.,Hazel 

E.,Hong B & 

Brennan D. 

 

USA 

Living donation 

decision making: 

recipients concerns 

and educational 

needs. 

2006 

Progress in  

Transplantation 

33 deltagare, 26 

mottagare, 4 

donatorer, 3 

familjemedlemmar 

55% var män i 50-års 

ålder. 

Att förstå 

psykologiska 

bariärrer och behov 

av utbildning för 

mottagare 

angående levande 

organ 

transplantation. 

Intervjuer Mer kunskap om 

donationen kunde 

hjälpa fler njursjuka 

att gå igenom 

donationen 

 

2 Andersen M., 

Bruserud F., 

Mathisen L., 

Wahl A., 

Hanestad B., 

Fosse E. 

Norge 

 

Follow-up 

interviews of 12 

living kidney 

donors one yr after 

open donor 

nephrectomy 

 

2007 

 

Clin Transplant  

12 donatorer Undersöka fysiska 

och psykosociala 

upplevelser ett år 

efter operationen  

. 

 

Intervjuer Positiva upplevelser 1 

år efter donationen 

3 Andersena 

M.,Mathisenb 

L, Øyena 

O.,Klopstad 

Wahlc A., 

Hanestadd B 

& Fossee E. 

Norge 

 Living donors_ 

experiences 1 week 

after donating a 

kidney 

2005 

Clin Transplant 

12 levande donatorer, 

7 kvinnor och 5 män. 

Mellan 18-60 år gaml 

Att undersöka 

fysiska och 

psykosociala frågor 

i förhållandet till 

upplevelser av 

levande organ 

donation en vecka 

efter operationen. 

Intervjuer 

 

 

Det är viktigt att vara 

medveten om den 

komplexa situationen 

när det gäller 

levandedonation av 

njuren. Fokus på 

fysiska, mentala och 

mellanmänskliga 

faktorer 

 

4 Crombie A & 

Franklin P. 

 

England 

 

Family issues 

implicit in living 

donation 

 

2006  

Mortality 

20 deltagare. 10 var 

föräldrar som 

donerade, 10 var 

syskon. 

Att undersöka 

familjens 

upplevelser av 

donationen 

utifrånpsykologisk, 

social och kulturel 

perspektiv. 

Intervjuer 

 

Det uppkommer 

svårigheter både i 

beslutet att donera 

och att vägra att 

donera.Psykologiska, 

sociala och kulturella 

risker i levande 

donations processen 

 



 

5. Sanner M. A. 

 

Sverige 

 

The donation 

process of living 

kidney donors 

2005 

Nephrol Dial 

Transplant  

39 donatorer 

intervjuades en dag 

innan operationen 

och tre veckor 

efter.23 donatorer var 

genetiska släktingar 

16 var inte det.16 var 

män.23 var 

kvinnor.12 var över 

55 år.27 st var under 

55 år. 

Att undersöka 

donationsprocess 

av blandad grupp 

med genetiska och 

icke-genetiska 

donatorer. 

 

 

Intervjuer 

 

 

 

 

 

Inga skillnader i 

beslutet att bestämma 

sig mellan genetisk 

och icke-genetisk 

donator. Skillnader i 

att bestämma sig 

berodde på relationen 

till mottagaren. 

 

6.  Pradel G.F. 

Mullins C.D. 

Bartlett S.T. 

 

England 

 

Exploring donor`s 

and 

recipients`attitudes 

about living donor 

kidney 

transplantation 

2003 

Progress in 

Transplantation 

25 patienter 

intervjuades 

Undersöka 

erfarenheter av 

donatorer, 

potentiella 

donatorer, 

mottagare och 

potentiella 

mottagare. 

Intervjuer Alla deltagare var 

positiva till 

operationen. Ingen 

var bekymrad för att 

ge njure, de var 

motiverade att hjälpa 

någon dem älskar 

som har lidande. 

 

7. Schweitzer H. 

Seidel-Wiesel 

M. 

 

Psychological 

effects of living 

related kidney 

transplantation – 

risks and chances 

2004 

Clin Transplant 

31 par, donatorer-

mottagare 

 

 

 

 

Undersöka 

psykosociala 

effekter av levande 

donation av njure 

både för donatorer 

och mottagare 

under lyckade och 

misslyckade 

förhållande. 

Intervjuer 

 

 

 

Donation innebar 

ingen förbättring på 

psykosociala effekter. 

 

 

 

8. Myungsun Yi 

 

Korea 

 

 

Decision-Making 

Process for Living 

Kidney Donors 

 

2003 

Journal of nursing 

scholarship 

14 deltagera, 4 

kvinnor och 10 män 

från Korea 

Att undersöka vad 

det är donatorer 

upplever när dem 

ska bestämma sig 

för att donera en 

njure och att 

undersöka frågor 

och oro hos 

donatorerna när de 

ska bestämma sig. 

Intervjuer 

 

 

Beslutet att donera 

njuren involverar 

många faktorer som 

psykosociala, 

mellanmänskliga, och 

ekonomiska, medan 

medicinska anseende 

var relativt begränsat. 

 

 
 
 
 
 



 

Bilaga 3  
Exempel på meningsbärande enheter 
art 

nr. 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kodning Kategori 

1. Donors explaind 

that the main 

reason they 

donated was to try 

to improve the 

health of the 

recipient.  

Huvudanledning att 

donera var att 

försöka förbättra 

hälsa hos 

mottagaren.  

 

Donera för att  

försöka förbättra 

hälsa hos 

mottagare. 

Förbättra 

mottagarens 

hälsa. 

Önskan att 

förbättra 

någons liv. 

1. Many donors said 

they felt proud of 

their donation, 

and were glad 

they were able to 

help their loved 

one get well. 

Många donatorer 

var stolta över 

donationen och 

glada över att 

kunna hjälpa sina 

älskade bli friska. 

Stolta över 

donationen och 

glada över att 

hunna hjälpa. 

Stolta och 

glada över 

donationen. 

Upplevelser av 

glädje och 

stolthet. 

6. The main reason 

for potential 

donors to give a 

kidney was that 

they did not want 

their relative to 

endure more 

suffering. 

 

Den största 

anledning för 

potentiella 

donatorer för att 

donera njuren var 

att de inte ville att 

deras närstående 

skulle lida mer. 

Donatorer ville 

inte att deras 

närstående 

skulle lida mer. 

Donatorer 

ville få ett 

slut på 

närståendes 

lidande. 

 

Önskan att 

förbättra 

någons liv. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




