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Kronisk njursvikt är ett tilltagande problem i världen, och allt fler är i behov av en ny njure. 
Levande njurdonatorer har en betydande roll att korta ner väntetiden för mottagaren. 
Erfarenheter har visat att mottagaren är mer prioriterad i omvårdnaden och det finns bristande 
kunskap om donatorns upplevelser av att donera. Syftet med litteraturstudien var att belysa 
donatorers upplevelser av omvårdnad vid njurdonation. Metoden var en litteraturstudie 
utförd enligt Polit och Beck (2017) niostegsmodell. Databaserna CINAHL och PubMed 
användes för att söka fram de 18 artiklar som låg till grund för resultatet. Samtliga artiklar 
kvalitetsgranskades enligt Polit och Beck (2017) granskningsmallar för kvalitativ och 
kvantitativ metod. Resultatet presenteras i sex kategorier; Information och stöd från hälso- 
och sjukvården, Oro för mottagaren, Stöd från närstående, Återhämtning och 
komplikationer, Förväntningar av donationen och Relationer.  
Slutsats: Donatorerna uppgav positiva och negativa upplevelser av donationsprocessen. 
Positiva upplevelser kunde vara en starkare relation till mottagaren och familjen samt att 
donatorerna stärktes på ett på ett personligt plan. De negativa upplevelser som beskrevs var 
till exempel avsaknad av information eller att de kände sig förbisedda och inte fick den 
uppföljningen de önskat. Det är viktigt att värdesätta och inte glömma bort omvårdnaden till 
denna patientgrupp då donatorerna gör en stor insats för den njursjuke. 
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Introduktion !
Transplantation av sviktande organ har sedan länge varit aktuellt (Bäckman & Ferhman- 
Ekholm 2002). Redan på 1800-talet kunde infektioner som tidigare varit ett problem förhindras 
genom sterila operationsmetoder. Det var dock inte förrän på 1900-talet som man lyckades 
genomföra den första lyckade transplantationen, detta tack vare ny forskning om 
immunförsvaret (Ferhrman-Ekholm 2004). 
 
Ett tilltagande problem i världen är akut njursvikt och kronisk njursvikt, där den kroniska 
njursvikten kan ses som ett folkhälsoproblem. Vid svår njursvikt blir dialys eller 
njurtransplantation aktuellt om inte den symtomlindrande behandlingen räcker till (Ericson & 
Ericson 2012). Den första lyckade njurtransplantationen ägde rum 1954 i USA. I Sverige 
genomfördes den första njurtransplantationen 1964. Till en början kunde endast en nära släkting 
donera en njure. 1988 kunde man se goda transplantationsresultat trots olikhet i vävnader och 
man accepterade att donatorn kunde vara maka, make eller sambo till mottagaren. Några år 
senare accepterades även nära vänner som donatorer (Ferhrman-Ekholm 2004). 
 
Under de senaste fem åren har antalet personer på väntelistan till njurtransplantation varierat. I 
januari 2017 visar statistiken att 655 personer väntar på en njurtransplantation i Sverige 
(Scandiatransplant 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012). I september 2016 var drygt 1,5 
miljoner personer registrerade i donationsregistret. Eftersom donationer från avlidna inte räcker 
till har levande donatorer en stor betydelse för att korta ned väntetiden för att få en ny njure 
(Socialstyrelsen 2016). 
 
Njurarnas anatomi och fysiologi 
Njurarna, renes, är två bönformade organ som är belägna på vardera sida av ryggraden i nivå 
med TH12-L3 1 (Christensen 2012). I varje njure finns det cirka en miljon nefroner 2 som består 
av glomerulus 3 och tubulussystem 4. Dessa är viktiga för att rena blodet från skadliga ämnen 
som sedan elimineras via urinen. Andra faktorer som inverkar på reningsprocessen är 
blodtrycket och hormoner som till exempel renin, aldosteron och ADH. 
Njurarna har också andra funktioner som att upprätthålla normal vatten- och elektrolytbalans, 
reglera pH-värdet och kroppens kalciumnivå (Ericson & Ericson 2012). 
!
Njurfunktionen fastställs av ett mått på den glomerulära filtrationshastigheten [GFR], vilket 
betyder den mängd vätska som filtreras i njurarna per minut. Detta kontrolleras genom mätning 
av kreatinin- och ureakoncentrationen i blodet, samt mätning av urinmängden (Ericson & 
Ericson 2012). 
 
Akut njursvikt !
Akut njursvikt kan inträffa under timmar eller några dagar till följd av försämrad njurfunktion. 
Orsaker till akut njursvikt kan vara nedsatt njurgenomblödning på grund av hypovolemi, 
allvarlig dehydrering, kardiovaskulär svikt (Kellum 2008) och/eller långvarig konsumtion av 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Tolfte bröstkotan till den tredje ländkotan (Christensen 2012). 

2 Urinproducerande mikroskopiska njurenheter (Ericson & Ericson 2012). 

3 Kärlnystan av kapillärer (Ericson & Ericson 2012). 
 
4 Rörsystem (Ericson & Ericson 2012). 
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Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs [NSAID] (Ericson & Ericson 2012). Det har påvisats 
att njurarna är de organ som drabbas först vid flerorgansvikt och kan leda till ett livshotande 
tillstånd, särskilt hos äldre och personer med nedsatt allmäntillstånd (Bihorac 2009). 
 
Vid akut njursvikt reduceras GFR och ett stigande kreatinin och urea kan uppmätas i blodet 
(Ericson & Ericson 2012). På grund av det stora antalet nefroner behöver inte subjektiva besvär 
uppträda förrän njurfunktionen understiger 40 % (Ericson & Ericson 2012). Påvisas glukos, 
protein och/eller bakterier i urinen kan det vara ett tecken på glomerulär skada och 
endoteldysfunktion i kärlväggarna. Blir skadorna bestående kan detta leda till kronisk njursvikt 
(Ericson & Ericson 2012). Det ställs därför höga krav på sjuksköterskans kompetens och 
förmåga att se och bedöma försämringen av patientens tillstånd (Bakkan et al. 2011). 
 
Kronisk njursvikt !
Kronisk njursvikt är en bestående njurskada som utvecklas långsamt under flera år. De 
vanligaste orsakerna är glomerulonefrit5 eller diabetesnefropati6 (Ericson & Ericson 2012). 
Kronisk njursvikt definieras utifrån graden av njurskada som delas in i fem stadier (Ericson & 
Ericson 2012). Stadie ett och två kännetecknas av diagnostiserad njurskada men med normal 
till lätt nedsatt njurfunktion. Stadie tre till fem beskrivs som nedsatt GFR där njurarnas 
huvudfunktioner är kraftigt nedsatta eller borta. När njurkapaciteten understiger 40 % kan 
symtom som illamående, trötthet och törst uppkomma. Vid 20 % blir patienten 
mer illamående och symtom som kräkningar, klåda, blödningstendens, diarréer och 
tarmstörningar kan tillkomma. Vid ytterligare försämring till 10 % blir symtomen mer påtagliga 
och medvetandet och hjärtat kan påverkas.  
 
Njurtransplantation!
Målet med behandlingen vid kronisk njursvikt är att lindra symtomen. När effekten av 
medicinsk behandling inte räcker till kan aktiv behandling med dialys eller njurtransplantation 
bli aktuellt (Ericson & Ericson 2012). Behandlingsmetoderna regleras utifrån njurarnas 
funktion, personens allmäntillstånd och inställning till behandling. För många är det bästa 
alternativet att bli njurtransplanterad då detta leder till att patienten inte behöver vara beroende 
av dialysbehandling. Vid njurtransplantation blir livskvalitén i de flesta fall bättre trots 
medicinering och läkarkontroller (Ericson & Ericson 2012). 
 
Njurtransplantation innebär att ett friskt organ överförs från en person till en annan. Detta kan 
göras från en nyss avliden person eller en levande givare. Det har påvisats en större 
överlevnadsfördel hos de som fått en njure från en levande donator jämfört med de som inte 
genomgår transplantation eller väntar på en donation från en avliden (Orandi et. al (2016). 
Enligt Bakkan et al. (2011) har 95 % av dessa personer en fungerande njure efter ett år jämfört 
med en transplanterad njure från en avliden person där 88 % har en fungerande njure efter ett 
år. Förutom ökad överlevnadsfördel anses levande donation vara mer fördelaktig då det 
förkortar väntetiden samtidigt som mottagaren får ett organ av hög kvalité. Detta eftersom 
donatorns hälsa är väl utredd innan donationen, samt att operationen kan planeras 
(Socialstyrelsen 2016).  
 
En person som beslutat att bli donator går från att vara fullt frisk till att bli patienten och 
genomgå ett större kirurgiskt ingrepp (Bakkan et al. 2011). Vid avlägsnande av njuren från den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Inflammation i njurens glomerulus (Ericson & Ericson 2012). 
6 Kärlskada i glomerulus följt av diabetes typ ett och två (Ericson & Ericson 2012).!
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levande donatorn kan öppen kirurgi eller laparoskopisk7 nefrektomi8 användas (Øyen et al. 
2005). Den transplanterade njuren placeras sedan i fossa iliaca9 hos mottagaren på grund av att 
det är tekniskt lättare än i njurlogen. Dessutom är det lättare att upptäcka eventuella 
komplikationer som till exempel avstötning (Bakkan et al. 2011).  
 
Även donatorerna löper risk för komplikationer till följd av donationen (Fehrman- Ekholm 
2006). Komplikationsriskerna är mindre jämfört med mottagaren men donatorn är ändå utsatt 
eftersom reservkapaciteten i form av två njurar är borta. Om en donator i USA är i behov av en 
ny njure finns det en lag som gör att donatorn får förtur för att snabbare få en njure 
transplanterad (National Kidney Foundation, u.å.). 
 
Levande donator 
Under 2016 genomfördes totalt 425 njurtransplantationer i Sverige, varav 135 transplantationer 
kom från levande njurdonatorer (Scandiatransplant 2017). En potentiell donator ska helst vara 
släkt med mottagaren eller stå den nära för att bli godkänd, men det kan gå att donera till en 
annan person om särskilda skäl finns (SFS 1995:831). Enligt en studie gjord i Sverige och 
Norge var de starkaste motiven för att bli levande donator en önskan om att hjälpa samt att 
donatorn kunde identifiera sig med mottagaren. Donatorn såg det också som en fördel för denne 
själv relaterat till mottagarens förväntade hälsoförbättring. Förkorta väntetiden för mottagaren 
var också en bidragande faktor till att välja att donera levande (Lennerling et al. 2004). Mcgrath 
et al. (2012) menar att det finns en enighet i att det är viktigt att sätta sig in donatorernas beslut 
för att kunna stötta under donationsprocessen. 
 
En donator kan leva med en njure och det finns inga belägg för ökad sjuklighet (Bakkan et al. 
2011). Enligt Fournier et al. (2012) påverkade inte donationen livslängden jämfört med den 
allmänna befolkningen och donatorernas njurfunktion var fortsatt bra efter donationen. 
 
En potentiell donator får genomgå en process med flera olika moment för att bli godkänd. Till 
en början har den påtänkta donatorn rätten att få information om undersökningar och 
provtagningar som ska genomföras. Informationen ska också beröra risker för mottagaren och 
säkerhetsåtgärder som används för att värna om donatorns hälsa. Då donatorn är levande och 
organet som transplanteras inte kan återbildas eller om ingreppet på annat sätt kan skada 
donatorn, ska det finnas ett skriftligt samtycke från givaren (SFS 1995:831). När donation ska 
ske från en människa till en annan krävs också att den potentiella donatorn lämnar uppgifter i 
form av en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen innehåller händelser eller riskbeteenden som 
på något vis kan medföra smittorisk eller sjukdomsöverföring från donator till mottagare. Det 
kan till exempel röra frågor om allmäntillstånd, sexuellt beteende, geografiskt ursprung, 
injektionsmissbruk eller tidigare ingrepp. Kompletterande frågor ställs vid en personlig intervju 
och finns behovet genomförs en kroppsundersökning (SOSFS 2009:30). 
 
Om donatorn blir accepterad för donation ska hen vid ankomstsamtalet få noggrann information 
om den pre- och postoperativ vården. Sjuksköterskan kartlägger det praktiska (Bakkan et al. 
2011) och informerar om vilken medicinsk hjälp som finns mot illamående och smärta 
postoperativt (Andersen et al. 2005 och 2006). Erfarenheter visar att mer fokus ligger på 
mottagaren och inte donatorn vid njurtransplantationer (Bakkan et al. 2011). Studier påvisar att 
det kan vara en utmaning att vårda donatorer då deras behov skiljer sig från mottagarens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Titthålskirurgi i bukhålan 
8!Operativt borttagande av en njure (Lindskog 2008)!
9 Ljumsken (Ericson & Ericson 2012). 
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(Crombie & Franklin 2006). En orsak till detta kan vara att det finns mer forskning om 
mottagarens upplevelser av donationsprocessen jämfört med donatorns (Bonfiglio & Kuntz 
2014). 
 
Omvårdnad 
För god omvårdnad krävs mer än praktiska kunskaper. Omvårdnaden ska bestå av en 
humanistisk grundsyn innehållande ett existentiellt filosofiskt synsätt (Svensk 
sjuksköterskeförening 2016).  
 
Henderson (1960) beskriver att de grundläggande behoven kan tillfredsställas på olika sätt 
beroende av individuella faktorer vilka kan bero på kulturell och social bakgrund. Målet med 
omvårdnaden är att främja en optimal hälsa och tillfrisknande samt bidra till en fridfull död. 
För att uppnå eller främja hälsa krävs det att omvårdnaden har en utgångspunkt från patientens 
upplevda behov och hur de på bästa sätt tillgodoses (Henderson 1960), även för de som är 
levande donatorer. 
 
Alla människor oavsett om personen är frisk eller sjuk har grundläggande behov (Henderson 
1960). Henderson (1964) beskriver att patienten är en person som kräver vård för att 
tillfredsställa de grundläggande behoven. Personen anses bestå av biologiska, psykologiska, 
sociologiska och andliga komponenter, samtidigt som komponenterna inte är separerbara. 
Detsamma gäller för patienten och dennes familj vilka ses som en enhet (Henderson 1964). 
Vidare kan hälsa, enligt Henderson (1960), anses som något mer är endast frånvaro av sjukdom. 
Levande donatorer lever med en njure efter transplantation till mottagaren vilket innebär att de 
därefter kommer leva med en njure och med de risker som det innebär. 
 
Katie Eriksson är en annan omvårdnadsteoretiker som i Vårdandets idé (1987) belyser 
begreppen vård, människa och hälsa. Eriksson (1987) beskriver att vårdandet är ett naturligt 
beteendemönster som aktiveras i omsorgsfrämjande miljöer. Holismen förklaras vara en central 
del av vårdandet, vilket omfattar kroppsliga, själsliga och andliga aspekter som gynnar hälsan. 
Vårdandet delas upp i två olika perspektiv, en naturlig och en professionell vård. Den naturliga 
vården är den fundamentala och innebär att människan själv tillsammans med anhöriga och 
vänner skapar kroppsligt välbefinnande, tillit och tillfredsställelse för sig själv (Eriksson 1987). 
Egenvård beskrivs som en vård mellan den naturliga och den professionella. Egenvård 
kompletterar den naturliga vården där individen får någon form av stöd från professionell 
vårdare, vilket kan ses i omvårdnaden av levande donatorer. Professionell vård innebär inte 
bara tekniska moment utan grundas på ett helhetsperspektiv där vårdandet främjar hela 
patientens hälsa (Eriksson 1987). 
 
Erikssons (1987) definition av människan grundar sig i det hon menar är det huvudsakliga 
existentiella problemet, förhållandet mellan människan och Gud samt mellan individen och 
andra människor. Förhållandet beskrivs ur två perspektiv. Det konkreta perspektivet innefattar 
anhöriga, vänner och professionella vårdgivare medan det abstrakta perspektivet är ett uttryck 
för Gud. Existensen och människan själv skapas i dessa relationer (Eriksson 1987). Förhållandet 
mellan relationerna beskrivs enligt Eriksson (1987) med tre ontologiska begrepp tro, hopp och 
kärlek. Tro är drivkraften till att lära, utforska och vårda samt förväntan om något som ska 
komma. Hoppet är också framtidsintrikat. Kärleken är kopplingen mellan personen och de 
andra, där Gud är källan till kärleken. Kärleken är en gåva som ligger till grund för tro och 
hopp. Tillsammans bildar dessa ontologiska begrepp grunden för all vård (Eriksson 1987).  
Eriksson (1987) beskriver vidare att människan innebär kropp, själ och ande. Kroppen innebär 
det fysiska och det kroppsliga, medan själen omfattar den psykiska dimensionen hos 
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människan. Den andliga delen står för religionen och tron. Sjuksköterskan ska reflektera över 
delarna i förhållande till hela människan (Eriksson 1987). 
 
Erikssons (1987) syn på hälsa är kopplad till definitionen av människan. Detta innefattar 
fysisk/kroppsligt tillstånd och upplevelsen av kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande. 
Hälsan beskriv vara ett dynamiskt tillstånd där individen ständigt utvecklas (Eriksson 1987). 
För levande donatorer innebär det att lära sig leva med en njure för resten av sitt liv.  
 
Problemformulering !
Behovet av att få en ny njure ökar till följd av att njursvikt blir allt vanligare. Levande donatorer 
har en viktig roll i att förkorta väntetiden och det finns en rad andra fördelar med att donationer 
sker från en levande donator. Omvårdnaden ska utgå från patientens upplevda behov för att 
uppnå och förebygga hälsa men det bristfällig forskning kring donatorernas upplevelser av 
donationsprocessen. Detta har resulterat i svårigheter att vårda donatorer och erfarenheter har 
visat att fokus istället hamnar på mottagaren.  
 
Syfte!
Syftet var att belysa donatorers upplevelser av omvårdnad vid njurdonation. 
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Metod 
Litteraturstudien utfördes på ett systematiskt arbetssätt genom att söka fram vetenskapliga 
artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod. Ett systematiskt arbetssätt innebär att söka 
forskning inom ett specifikt område. Framtagen forskning granskas sedan kritiskt för att 
sammanställas (Forsberg & Wengström 2016). För bearbetning av litteraturstudien användes 
Polit och Beck (2017) niostegsmodell, se figur 1.!

!

!!

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2017) niostegsmodell, fritt översatt.  
 

Litteratursökning  
Steg 1 och 2 innebär enligt Polit och Beck (2017) att utforma frågeställningar som ska leda till 
ett syfte, därefter väljs databaser och sökord samt sökstrategi. Syfte utformades. De databaser 
som valdes för att samla in vetenskapliga artiklar var CINAHL och PubMed, som enligt Polit 
och Beck (2017) är passande vid databassökning gällande omvårdnad. Sökord bestämdes 
utifrån relevans till syftet. De sökord som användes i CINAHL var Living donor (Major 
Heading), Kidney Transplantation (Major Heading) och Experience i fritext. Vid sökning i 
PubMed användes sökorden Living donor (MeSh) och Kidney Transplantation (MeSh). Till en 
början användes Experience i fritext som sökord även i databasen PubMed, men resulterade i 
träffar som inte svarade på litteraturstudiens syfte. Istället söktes ordet Psychosocial factors i 
fritext i kombination med de andra MeSH-termerna (Tabell 3). Inklusionskriterierna för studien 
var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, peer reviewed, publicerade mellan 2012 och 2016 
samt skrivna på engelska eller något av de nordiska språken. Exklusionskriterierna för studien 
var artiklar som var reviewer, handlade om donatorns livskvalité och gällde barn i åldern 0 - 18 
år.  
 
Steg 3 enligt Polit och Beck (2017) innebär att söka i databaserna. Först söktes sökorden enskilt 
för att få en uppfattning om forskningsområdets storlek innan de kombinerades för att få 

1. Formulera syfte och 
frågeställningar utifrån 
valt problemområde.!

2. Planera en sökstrategi 
och välj ut databaser 
samt sökord.!

3. Gör en 
databassökning 
efter artiklar. !

4. Gör ett första urval 
genom att granska och 
välja artiklar som är 
relevanta till syftet.!

5. Studera de valda 
artiklarnas referenser 
för att hitta 
ytterligare artiklar.!

6. Läs artiklarna och 
selektera bort 
dem som är 
irrelevanta för 
litteraturstudiens 
syfte.!

7. Granska och utvärdera 
materialet kritiskt.!

8. Analysera data och 
sammanställ 
teman/kategorier.!

9.  Iordningställ och 
summera 
materialet inför ett 
resultat.  !
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relevanta sökträffar till syftet. Tabell 1 och 2 visar en sammanställning av sökningarna. Limits 
i form av avgränsning till åren 2012 - 2016, samt ålder från 19 på deltagarna i studierna lades 
till när kombinationer av sökorden gjordes. Sökningarna avgränsades med peer reviewed i 
CINAHL men inte i PubMed då denna avgränsning inte fanns där. Interna dubbletter innebär 
att samma artikel har förekommit i olika sökningar inom samma databas, dessa redovisas med 
* i tabell 1.  Externa dubbletter innebär det samma fast artiklarna förekommer istället mellan 
två olika databaser och redovisas med ** i tabell 2. 
 
 
Tabell 1. Resultat av databassökning i CHINAL. Sökning gjord 2016-12- 19 

 

 

Tabell 2. Resultat av databassökning i PubMed. Sökning gjord 2016- 12- 19 ! 

 

 

 

 

Sökord  Antal träffar  Urval 1  Urval 2   Urval 3  
S1 Experience  155 688  ! ! ! 
S2 MH Living 
donors   

811  ! ! ! 

S3 MH Kidney 
transplantation  

4582  ! ! ! 

S1 AND S2  22  7  5  !5 
S1 AND S3  45  7 

7*   
0  ! 

S2 AND S3  69     6 
6*   

0  ! 

Totalt    20 
13*  

5   5 

Sökord  Antal träffar  Urval 1  Urval 2  Urval 3  
S1 Psychosocial 
factors  

1213294         

S2 [MeSh] 
Living donors   

12521       

S3 [MeSh] 
Kidney 
transplantation  

84937      

  

  

S1 AND S2 180       
S1 AND S3 306    
S2 AND S3  910     
S1 AND 
S2 AND S3   

110  23 
2**  

13   13 

Totalt    23 
2**  

13  13 
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Urval 
Steg 4 och 5 (Polit och Beck 2016) innebär att läsa titel och abstrakt samt referenser på de 
artiklar som sökts fram. De artiklar som stämde överens med studiens syfte och passade utifrån 
inklusions- och exklusionskriterier valdes till Urval 1. Efter granskning fanns 27 artiklar till 
Urval 1. Steg 6 enligt Polit och Beck (2017) innebär att selektera bort de artiklar som är 
irrelevanta mot syftet. Detta gjordes genom att artiklarna i urval 1 lästes med inriktning på 
studiens metod och resultat. De som inte stämde överens med syftet eller inklusions- och 
exklusionskriterierna valdes bort. Artiklar som exkluderades var till exempel reviewartiklar, 
studier gjorda på donatorns livskvalité eller studier där fokus låg på mottagaren istället för 
donatorn. Artiklar där det i resultatet inte gick att urskilja vem som upplevde vad mellan donator 
och mottagare exkluderades också. Urval 2 resulterade i totalt 18 artiklar. 
 
Steg 7 innebär att kritiskt granska datamaterialet (Polit & Beck 2016). Artiklarna från urval 2 
kvalitetsgranskades enligt “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” 
(Polit & Beck 2016, s. 106) och “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 
Report” (Polit & Beck 2016. s. 102). Artiklarna granskades parallellt i samband med 
sammanställning av matris, se bilaga 1. Samtliga 18 artiklar höll vetenskaplig kvalité och fick 
ingå i urval 3. 
  
Databearbetning  
Enligt Polit och Beck (2017) innebär steg 8 att analysera data och sammanställa teman eller 
kategorier. Artiklarna lästes först enskilt för att få en egen bild av resultaten och sedan 
tillsammans för att diskutera relevant resultat och funderingar som uppstått.  
 
Samtliga artiklar numrerades för att inte förväxlas och för att lättare identifiera vad som kom 
från vilken artikel. Relevant resultat utifrån studiens syfte ströks under i samtliga artiklar, 
sammanfattades och översattes till svenska. Vidare i databearbetningen gjordes en första analys 
genom att jämföra likheter och skillnader mellan artiklarna. Likheterna skrevs ned och 
sammanfogades under en gemensam rubrik. Fortsättningsvis analyserades likheter och 
skillnader mellan rubrikerna som resulterade i att vissa rubriker slogs samman och blev en 
gemensam kategori, medan vissa delades upp på grund av olikheter och blev enskilda 
kategorier. Resultatet granskades ytterligare en gång varav preoperativa och postoperativa 
upplevelser delades upp för att lättare kunna presentera resultatet. Resultatet iordningsställdes 
och summerades enligt Polit och Beck (2017) steg 9. Totalt identifierades sex kategorier som 
redovisas i resultatet. 
 
Forskningsetiska ställningstaganden  
Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska etiska ställningstaganden tas vad gäller både urval 
och redogörelse för resultatet. Studierna som väljs ska fått tillstånd av en etisk kommitté och 
alla artiklar som ingår i studien ska redovisas. Detta oavsett om det resulterar i att det stödjer 
en hypotes eller inte då egna åsikter inte ska påverka resultatet av studien (Forsberg och 
Wengström 2016). 
 
När litteraturstudien skrevs eftersträvades objektivitet utan att blanda in personliga åsikter och 
förkunskaper eller förförståelse. Alla artiklar vars titel eller abstrakt har behandlats har varit 
skrivna på engelska och för att undvika missförstånd/feltolkningar har vissa ord översatts med 
hjälp av lexikon. För att öka trovärdigheten, minimera missförstånd/feltolkning och för att inte 
undgå information har artiklarna granskats ett flertal gånger. Artiklarna som har använts till 
resultatet har i så lång utsträckning som möjligt varit granskade av en etisk kommitté eller hade 
ett uttalat etiskt förhållningsätt. 
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Resultat 
Resultatet bygger på 18 vetenskapliga artiklar som speglar litteraturstudiens syfte. 
Donatorernas upplevelser av omvårdnad vid njurdonation presenteras i de sex kategorierna 
Information och stöd från hälso- och sjukvården, Oro för mottagaren, Stöd från närstående, 
Återhämtning och komplikationer, Förväntningar av donationen och Relationer. Kategorierna 
är presenterade utifrån Preoperativa och Postoperativa upplevelser. 
 
Information och stöd från hälso- och sjukvården 
Preoperativt. Under utredningsperioden upplevde donatorerna interaktionen med hälso- och 
sjukvårdspersonalen som både positiv och negativ. När personalen förde en dialog med 
donatorn och informerade inför varje moment med respekt för donatorns integritet skapades en 
god relation. Det kunde samtidigt skapas förvirring och frustration om kommunikationen och 
informationen brast eller om de upplevde sig förbisedda av personalen (Agerskov et al 2015a; 
Traino et al. 2016). Donatorerna upplevde det viktigt att mottagaren också var informerad och 
involverad från det att donatorn blev godkänd (Agerskov et al 2015a).  
 
Före donationen upplevde de flesta att de fick det stöd (Jacobs et al. 2015) och den 
informationen de behövde från hälso- och sjukvården (Garcia et al. 2013; Rodrigue et al. 2015; 
Traino et al. 2016). En del önskade mer information om utredningsprocessen, eftervården, 
återhämtningen, kortsiktiga och långsiktiga risker, livsstilsförändringar, försäkringar och 
finansiell påverkan (Traino et al. 2016). 
 
Postoperativt. I det postoperativa skedet kände majoriteten av donatorerna att de fick de stöd 
(Jacobs et al. 2015) och information de behövde (Garcia et al. 2013; Rodrigue et al. 2015; 
Traino et al. 2016).!Ett fåtal rapporterade att de hade svårt att prata med hälso- och sjukvården 
kring deras funderingar (Rodrigue et al. 2015).! Äldre donatorer och män upplevde att de fick 
mer stöd medan de med postoperativa medicinska komplikationer eller emotionella svårigheter 
var mer benägna att känna att de inte fick stöd (Jacobs et al. 2015). Donatorer med fysiska 
hälsoproblem relaterat till donationen upplevde sig mindre informerade om donationsriskerna 
(Rodrigue et al. 2015). 
 
Under postoperativa- och uppföljningsperioden upplevde donatorerna sig förbisedda (Gill 
2012; Bertelsen et al. 2015). Det kunde bero på att personalen lade fokus på mottagaren 
(Bertelsen et al. 2015) eller visade bristfälligt intresse för deras hälsa (Gill 2012). Detta kunde 
resultera i växande oro för deras eget välbefinnande (Bertelsen et al. 2015). Några beskrev att 
de kände sig utnyttjade av transplantationsteamet då donatorerna upplevde sig vara ett 
”hjälpmedel” för mottagarens transplantation (Gill 2012). 
 
Oro för mottagaren 
Preoperativt. Donatorerna upplevde sig själva som friska under utredningsperioden men var 
samtidigt medvetna om att de kunde bli nekade att donera relaterat till hälsoproblem (Agerskov 
et al 2015a). I väntan på resultatet upplevde donatorerna känslor av oro (Agerskov et al 2015a; 
Agerskov et al. 2015b) och otålighet (Agerskov et al. 2015b). De var i första hand inte oroliga 
över vad resultatet skulle visa angående sin egen hälsa, utan var mer oroliga för mottagarens 
behov av njuren (Agerskov et al 2015a). Enligt Pèrez- San- Gregorio et al. (2015) hade de 
donatorer med oro för mottagaren höga ångestnivåer och var motsägelsevis också mer oroliga 
för sig själva som donatorer under utredningsprocessen. Donatorerna blev flertalet gånger 
påminda om att de när som helst kunde hoppa av, men den tanken fanns inte då de upplevde att 
de redan lovat mottagaren att genomgå processen om det var möjligt (Agerskov et al 2015a). 
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Postoperativt. Donatorerna förklarade att de överlag var mer oroliga och rädda för mottagarens 
hälsa än sin egen (Bertelsen et al. 2015) och kände att de hade ett ansvar för mottagarens hälsa 
(Meyer et al. 2016). Detta kunde de göra genom att skydda mottagaren från deras egna besvär 
som till exempel ångest osäkerhet eller hälsorelaterade problem (Agerskov et al. 2016). 
 
Det var viktigt för donatorn att följa mottagarens process postoperativt (Agerskov et al. 2016). 
Det gav en känsla av trygghet att vårdas i samma rum som mottagaren då de kunde följa 
varandra på nära håll, stötta varandra och prata om deras bekymmer och känslor tillsammans 
(Bertelsen et al. 2015). Det kändes samtidigt säkrare för att minska riskerna för infektioner 
vilket reducerade oron för komplikationer (Bertelsen et al. 2015). Om mottagaren ändå 
drabbades av komplikationer eller avstötning uppstod ångest hos donatorn och det var vid dessa 
tillfällen viktigt med en öppenhet mellan donatorn och mottagaren (Agerskov et al. 2016). 
 
Stöd från närstående  
Preoperativt. Donatorerna upplevde att det var viktigt med stöd från familj och vänner under 
utredningsprocessen och när de blev accepterade (Jacobs et al. 2015). Trots att stöd var viktigt 
kunde det också upplevas som en börda för donatorerna. Det kunde till exempel handla om 
överväldigande tacksamhet som donatorn hade svårt att hantera för att det kändes opassande 
(Agerskov et al. 2015b).  
 
Postoperativt. Det var fortsättningsvis viktigt med familj och vänners stöd under 
sjukhusvistelsen och efter utskrivning (Agerskov et al. 2015b). Positiv feedback gav donatorn 
en känsla av erkännande som resulterade i glädje (Agerskov et al. 2016) och känslan av att inte 
vara ensam (Agerskov et al. 2015b). De som var släkt med mottagaren var mer benägna att 
känna stöd från familj och vänner jämfört med de som inte var släkt. Det har också visats att 
personer med emotionella svårigheter upplevde mindre stöd från familj och vänner (Jacobs et 
al. 2015). Det kunde upplevas som en utmaning att hantera familjens oro eller sårbarhet, vilket 
ledde till att donatorn upplevde maktlöshet. Donatorn ville samtidigt inte visa sig svag trots sin 
sårbarhet eller behov av hjälp (Agerskov et al. 2016).  
 
Återhämtning och komplikationer 
Preoperativt. När donationen blev verklighet såg de fram emot den samtidigt som oro, 
nervositet och ångest för komplikationsriskerna uppstod (Gill 2012; Agerskov et al. 2015b; 
Agerskov et al. 2016). Det kunde till exempel vara oro för avstötning av njuren (Agerskov et 
al. 2015b; Bertelsen et al. 2015), ovissheten över att inte veta när de skulle kunna återgå till sitt 
arbete samt postoperativ smärta (Gill 2012). 
 
Postoperativt. Majoriteten av donatorerna var tillbaka till vardagssysslor och arbete inom tre 
månader (Garcia et al. 201; Jacobs et al. 2015) och tyckte inte att donationen påverkade deras 
vanor eller arbete (Fournier et al. 2012; Zheng et al. 2014; Rodrigue et al. 2015). Donatorerna 
upplevde att de kunde prestera lika bra och var kapabla att genomföra samma arbetsuppgifter 
som innan donationen (Garcia et al. 2013) samt att de hade stöd från arbetsgivaren (Jacobs et 
al. 2015). 
 
Bland de donatorer som genomgick laparaskopi eller öppen kirurgi fanns det ingen signifikant 
skillnad gällande fysisk, psykisk eller social återhämtning, inte ens smärtupplevelsen skilde sig 
(Lennerling & Forbserg 2012). Dock upplevde de som genomgått en laparoskopisk neftrektomi 
att återhämtningsperioden totalt sett var kortare än de förväntat sig (Jacobs et al. 2015).  
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Allt eftersom livet återgick till vardag uttryckte donatorerna lättnad över att börja känna sig 
återställda. De kände glädje och tacksamhet över att donationen gick bra och det var en glädje 
att få se njuren fungera hos mottagaren (Hildebrand et al. 2014; Agerskov et al. 2016). Ett fåtal 
fick stanna längre än de hade räknat med på sjukhuset (Jacobs et al. 2015) och upplevde att 
återhämtningsperioden var längre än förväntat, särskilt bland de som var överviktiga (Rodrigue 
et al. 2015). Trots att de flesta var tillbaka till vardagslivet inom tre månader upplevde inte alla 
att de var helt återställda efter nefrektomin (Jacobs et al. 2015). Vissa behövde mer än 6 
månaders återhämtning (Lennerling & Forbserg 2012; Jacobs et al. 2015) och andra blev aldrig 
helt återställda (Jacobs et al. 2015) De flesta donatorer hade inga medicinska komplikationer 
(Zheng et al. 2014; Jacobs et al. 2015) och upplevde ingen ångest eller depression postoperativt 
(Lennerling & Forsberg 2012; Zheng et al. 2014). Vid de fall då donator och mottagare var ett 
gift par fanns det ett samband mellan deras depressionsnivåer i den postoperativa perioden. 
Sambandet beskrevs genom att det gifta paret hade ett starkt inflytande på varandra (Kadioglu 
2012). Majoriteten av donatorerna har på lång sikt inte upplevt psykisk ohälsa (Garcia et al. 
2013; Timmerman et al. 2015) sexuella problem (Garcia et al. 2013) eller andra hälsoproblem 
(Fournier et al. 2012). 
 
Av de donatorer som upplevde komplikationer kunde tiden efter donationen karakteriseras av 
smärta (Gill 2012; Agerskov et al. 2016) fatigue10 och illamående (Agerskov et al. 2016). När 
donator och mottagare vårdades i samma rum upplevdes tröttheten som det mest uttalade 
postoperativa obehaget. Donatorerna beskrev att orsaken till detta var på grund av att 
sjuksköterskorna var inne varje timma och övervakade mottagaren vilket störde deras sömn 
(Bertelsen et al. 2015). Enligt Meyer et al. (2016) var det dock generellt få donatorer som 
upplevde långsiktiga problem med fatigue. 
 
Tre till fyra veckor postoperativt upplevdes de fysiska problemen som mest påtagliga, 
framförallt hos kvinnor. Efter sex månader fanns det inga signifikanta skillnader mellan kvinnor 
och män (Lennerling & Forsberg 2012).  De donatorer som fortfarande hade hälsoproblem ett 
till två år efter operationen kunde besväras av till exempel muskelsvaghet, hypertoni eller 
kronisk smärta, varav hälften upplevde smärtan värre än de förväntat sig (Rodrigue et al. 2015). 
Vid komplikationer som till exempel infektioner kunde donatorn känna osäkerhet kring 
behandlingsplanen, vilket ledde till upplevelser av rädsla och otrygghet. Uppföljning och 
information var därför viktigt för att skapa trygghet och försäkra att den kvarvarande njuren 
fungerade som den skulle. Donatorerna kände sig förvånade och chockade över vilka 
konsekvenser deras annars friska kropp hade fått till följd av donationen. De kunde även vara 
oroliga för framtida komplikationer då de endast hade en njure kvar (Agerskov et al. 2016). 
Detta var särskilt uttalat hos de donatorer som till exempel hade biologiska band till mottagaren 
eller lägre upplevd psykisk hälsa (Rodrigue et al. 2015). 
 
Förväntningar av donationen  
Preoperativt. Personer som blev godkända som donatorer upplevde lättnad och glädje (Gill 
2012; Agerskov et al. 2015b; Agerskov et al. 2016). De donatorer som följt mottagarens process 
med dialysbehandling och komplikationer var tacksamma för att donationen skulle bli av då 
detta gav förväntningar om ett bättre liv (Agerskov et al. 2015b). 
 
Postoperativt. Majoriteten av donatorerna upplevde efter återhämtningen att de var nöjda med 
beslutet att donera (Fournier et al. 2012; Garcia et al. 2013; Bertelsen et al. 2015) och kände 
inte att tvång låg bakom valet att donera (Zheng et al. 2014; Jacobs et al. 2015; Rodrigue et al. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Kroniskt trötthetssyndrom 
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2015). De upplevde att operationen, sjukhusvistelsen och resultatet motsvarade deras 
förväntningar (Garcia et al. 2013) och var nöjda med donationsupplevelsen över lag (Fournier 
et al. 2012; Garcia et al. 2013; Rodrigue et al. 2014; Jacobs et al. 2015; Rodrigue et al. 2015). 
Möjligheten att kunna hjälpa och göra skillnad för mottagaren var en glädje och stärkte donatorn 
på ett personligt plan (Agerskov et al. 2016) genom ökad självkänsla (Garcia et al. 2013; 
Hildebrand et al. 2014) och självuppfattning (Jacobs et al. 2015). Donatorer beskrev att det 
förändrade deras liv (Fournier et al. 2012) och ökade meningen med livet (Hildebrand et al. 
2014; Jacobs et al. 2015). Det framgick i flera undersökningar att de flesta donatorerna skulle 
donera igen (Garcia et al. 2013; Hildebrand et al. 2014; Rodrigue et al. 2014; Zheng et al. 2014; 
Rodrigue et al. 2015; Jacobs et al. 2015; Meyer et al. 2016) och uppmuntrade andra till samma 
sak (Garcia et al. 2013; Zheng et al. 2014). Den minoritet av donatorer som inte skulle donera 
igen hade upplevt att donationen varit skadlig för egna hälsa, fått sämre relation till mottagaren 
eller så hade mottagaren råkat ut för komplikationer (Meyer et al. 2016). Det framgick att 
donatorer som hade medicinska komplikationer, emotionella svårigheter (Jacobs et al. 2015) 
eller där transplantationen misslyckades hade sämre upplevelse av donationen (Hildebrand et 
al. 2014). Trots att donatorerna kunde känna tvivel kring deras njurfunktion ångrade de aldrig 
deras val att donera (Agerskov et al. 2016). 
 
De flesta donatorer förväntade sig inte att få något av mottagaren (Zheng et al. 2014), men en 
tredjedel av donatorerna trodde ändå att deras mottagare kände skuld till dem (Jacobs et al. 
2015). De fåtal donatorer som tyckte att mottagaren inte hade visat nog med tacksamhet var de 
med medicinska komplikationer eller emotionella svårigheter (Jacobs et al. 2015). Trots att 
ingen förväntade sig få något tillbaka av mottagaren upplevde donatorerna att de lämnade ett 
ansvar hos mottagaren att ta hand om den nya njuren. I de fall då mottagaren till exempel gick 
upp i vikt eller fortsatte röka kunde donatorn uppleva negativa känslor som besvikelse 
(Hildebrand et al. 2014; Agerskov et al. 2016). 
 
Relationer  
Preoperativt. Relationen till mottagaren upplevdes starkare för att de fick bättre kontakt med 
varandra under utredningsprocessen och vid godkännandet (Agerskov et al. 2015b). 
 
Postoperativt. Donatorerna beskrev hur donationen ledde till upplevelsen av att vara en del av 
varandra, så även i framtiden. Donationen kunde innebära en ny sorts gemenskap med mer 
frekvent och nära kontakt mellan donatorn och mottagaren (Agerskov et al. 2016). Majoriteten 
beskrev att donationen hade en positiv inverkan på relationen till mottagaren då den blev 
starkare (Garcia et al. 2013; Agerskov et al. 2015b; Jacobs et al. 2015; Rodrigue et al. 2015) 
eller att den var oförändrad jämfört med innan (Zheng et al. 2014). De donatorer som var släkt 
med mottagaren hävdade att deras relation växte sig starkare än de som inte var släkt. 
Emotionella svårigheter kunde däremot göra det svårare för donatorn att komma närmare 
mottagaren (Jacobs et al. 2015). 
 
Det har visats att donatorernas handling att donera var högt värdesatt (Hildebrand et al. 2014) 
och att relationen blev bättre även till familjen följt av donationen (Hildebrand et al. 2014; 
Agerskov et al. 2016). I en annan studie rapporterades att ett fåtal tyckte att deras äktenskap 
påverkades negativt då de upplevde att deras relation till make/maka inte var lika bra som innan 
(Zeng et al. 2014). 
! !
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Diskussion 
Syftet var att belysa donatorers upplevelser av omvårdnad vid njurdonation. Utifrån resultatet 
uppstod sex kategorier Information och stöd från hälso- och sjukvården, Oro för mottagaren, 
Stöd från närstående, Återhämtning och komplikationer, Förväntningar av donationen och 
Relationer. Kategorierna är i sin tur presenterade i Pre- och Postoperativa upplevelser. 
 
Resultatdiskussion 
Donatorerna upplevde förvirring och frustration om kommunikationen och informationen brast. 
De önskade mer information om långsiktiga effekter som till exempel försäkringar, ekonomi, 
samt kost och livsstilsförändringar. Önskan om att få mer information kring donationen har 
påvisats i studier av Gordon (2012), Gill et al. (2012) och Kortram et. al (2014). Williams et al. 
(2007) rapporterar att donatorerna upplevde osäkerhet under donationsprocessen vilket gör det 
viktigt för hälso- och sjukvården att anpassa informationen till rätt nivå för donatorn. Detta kan 
kopplas till Henderson (1960) som skriver att de grundläggande behoven är beroende av 
individuella faktorer som kulturell och social bakgrund. Information kan tolkas som ett 
grundläggande behov och bör vara anpassad eftersom donatorerna har olika kulturella-och 
sociala bakgrunder. Ett exempel på detta skulle kunna vara skillnader i ekonomiska situationer 
eller beroende på vilket land de bor i. 
 
Det framgick i resultatet att majoriteten av donatorerna fick de stöd de behövde både i den pre- 
och postoperativa perioden. Något som stöds av både Sanner (2005) och Williams et al. (2007). 
Sanner (2005) beskriver att det är viktigt med stöd, särskilt i utredningsperioden då denna 
upplevs som den värsta och det uppkommer en rad existentiella frågor. Williams et al (2007) 
beskriver att stödet är viktigt och meningsfullt för att donatorn ska känna att hen tagit rätt beslut. 
Denna beskrivning går att knyta ann med Erikssons (1987) omvårdnadsteori där professionell 
vård innebär mer än bara tekniska moment. Fokus ska inte endast vara på det kroppsliga utan 
även omfatta det själsliga och andliga. Helhetsperspektivet bidrar till att vårdandet främjar hela 
patientens hälsa. 
 
Under uppföljningsperioden upplevde donatorerna sig förbisedda, vilket stärks i andra studier 
av Fehrman-Ekholm & Tydèn (2004), Andersen et al. (2005), Sanner (2005) och Reimer et al. 
(2006). Det framkom att detta kunde bero på att personalen visade bristfälligt intresse för deras 
hälsa. Eggeling (2000) och Sanner (2005) stödjer att personalen visade bristfälligt med intresse 
för donatorns hälsa i uppföljningsperioden då det i deras resultat framkom att donatorerna var 
oroliga över den bristfälliga eftervården. Minz et al. (2005), Sajjad et al. (2007) och Tong et al. 
(2012) belyser att donatorerna tycker det är viktigt med uppföljning för att de ska känna sig 
trygga. Enligt Hendersons (1960) omvårdnadsteori ska omvårdnaden utgå från patientens 
upplevda behov. Enligt föregående resultat beskriver donatorerna att de var i behov av 
uppföljning och eftervård men att detta inte tillfredsställdes. Utifrån Hendersons (1960) teori 
resulterar detta i att målet med omvårdnaden inte uppnåtts. 
 
Det visade sig att donatorerna under utredningsperioden var mer oroliga för mottagarens behov 
av njuren än deras egen hälsa. Lennerling et al. (2004) och Brown et al. (2008) beskriver samma 
sak där de i deras studier framkom att donatorerna som bevittnar mottagarens sjukdomstillstånd 
blir oroliga för deras hälsa. 
 
I studien upplevde donatorerna att de kände ansvar för mottagarens hälsa och att de ville skydda 
dem från sina egna besvär. Enligt Andersen et al. (2005) kunde detta vara en utmaning då 
donatorn är både patient med egna behov, samtidigt som de är närstående till mottagaren och 
vill skydda dem. Detta kan korreleras med Waterman et al. (2014) där donatorerna beskriver 
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att deras största rädsla är försämrad hälsa hos mottagaren. Liknande ansvar har framkommit 
hos personer som donerat något annat än en njure. De som donerat benmärg upplevde oro för 
sig egen hälsa, vilket grundade sig i att de kände ansvar för mottagarens hälsa. 
Benmärgsdonatorerna beskrev att de fick en ökad medvetenhet om sin livsstil och kosthållning 
när de blev accepterade som donatorer och kunde känna oro eller ångest över att plötsligt bli 
sjuk, dö, eller råka ut för en olycka innan donationen hann bli av (Christopher 2000). Efter 
donationen var benmärgsdonatorerna precis som njurdonatorerna oroliga över komplikationer 
och avstötning hos mottagaren.  
 
I föreliggande resultat framgick det att om mottagaren drabbades av komplikationer eller 
avstötning uppstod ångest hos donatorn. Utifrån resultatet kan det tänkas att donatorerna endas 
ansåg att mottagaren återfick sin hälsa om hen blev frisk. Hendersen (1960) beskriver att hälsa 
är mer än bara frånvaro av sjukdom och att omvårdnaden inte endast handlar om att uppehålla 
fysiska funktioner. Det innebär att vården ska bidra till meningsfullhet och samvaro med andra 
Hendersen (1960). Något som kan tänkas vara viktigt för både donator och mottagare om 
komplikationer uppstår. 
 
Ångest hos donatorn vid komplikationer eller avstötning hos mottagaren har också framgått av 
Ummel et al. (2011). Förutom ångest beskriver donatorerna att de upplevt depression, sorg och 
känslor av tomhet om mottagaren avstött njuren eller dött (Ummel et al. 2011). Enligt Sanner 
(2005) önskar donatorerna bättre psykologiskt stöd i kritiska situationer. De som donerat 
benmärg kunde anklaga dem själva och uppleva skuld om komplikationer uppstod eller 
mottagaren dog (Christopher 2000). Dessa upplevelser kan kopplas till tron av att de var enda 
hoppet för deras mottagare (Williams et al. 2003). 
 
Preoperativt framkom det att donatorerna kände oro, nervositet och ångest för 
komplikationsriskerna till följd av donationen som till exempel oro för avstötning av njuren 
eller postoperativ smärta. Detta verifieras i Reimer et al. (2006) och Tong et al. (2012) studie 
där det visade sig att donatorerna noga tänkte igenom risker och potentiella komplikationer som 
död eller framtida hälsoproblem. Sanner (2005) påvisar hur donatorerna till och med gjorde 
förberedelser ifall de skulle dö. 
 
Det fanns ett samband mellan depressionsnivåerna hos donator och mottagare som var gifta. 
Tong et al. (2012) verifierar att donatorns välmående påverkas av mottagarens välmående. 
 
De donatorer som hade komplikationer postoperativt upplevde bland annat fatigue och smärta. 
Tidigare studier har visat att donatorer har upplevt hälsoproblem där fatigue var det mest 
uttalade problemet (Andersen et al. 2005). Gällande donatorers smärta framgår det i Sanner 
(2005) att 44 % av donatorerna upplevde donationsprocessen som det mest smärtsamma de 
någonsin varit med om.  
 
Postoperativt upplevde donatorerna att de lämnade ett ansvar hos mottagaren att ta hand om 
den nya njuren. Om mottagarna gick upp i vikt eller fortsatte röka upplevde donatorn besvikelse 
då de ansåg att de inte tog hand om njuren. Brown et al. (2008) fann i sin studie att en del 
donatorer beskrev rädsla över att mottagaren inte skulle ta hand om den nya njuren och fortsätta 
med tidigare livsstil. Detta skulle kunna tolkas som en obalans i relationen med förväntningar 
på mottagaren. Buer & Hoffman (2012) kunde se att obalanserade relationer i större 
utsträckning försämras. 
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Donatorerna var efter donationen nöjda över valet att ha donerat och kände inte att tvång låg 
bakom beslutet. I tidigare studier har det visats att donatorer var redo att donera en njure från 
första stund då de blev kallade till utredning (Weterman et al. 2004), samtidigt som motsatsen 
har visat att potentiella donatorer känt sig pressade att donera (Reimer et al. 2006; Smith et al. 
2011). Enligt Valapour et al. (2011) var de donatorer som var syskon med mottagaren mer 
benägna att känna press att donera. Det framkom att de personer som inte skulle donera igen 
kunde haft en mottagare som avstött njuren eller dött. Evidens för detta beskrivs av Tong et al. 
(2012) vars resultat visar att donatorerna ångrar donationen om mottagaren inte hade tagit emot 
njuren eller dött. Föregående resultat visar att i de fall donationen gick bra upplevdes glädje 
över att kunna hjälpa och göra skillnad för mottagaren och de ångrade inte de hade donerat, 
vilket styrks i andra studier (Minz et al. 2005); Sajjad et al. 2007). Tillfredställelse över att 
kunna hjälpa en annan människa kunde påvisas i studier av Andersen et al. (2005) och Gill & 
Lowes (2008).  
 
Det framgick i litteraturstudiens resultat att donatorerna generellt upplevde att operationen 
motsvarade deras förväntningar. I Sanner (2005) beskrev donatorerna liknande upplevelser där 
54 % av donatorerna angav att det gick lättare än de förväntat sig. 
 
Tidigare forskning (Buer & Hoffman 2012) tyder på att relationen till mottagaren och familj 
var oförändrad eller starkare till följd av donationen. I andra studier framgår det att majoriteten 
av donatorerna inte rapporterade några förändringar i relationen till sin mottagare och familj 
(Gill & Lowes 2008; Wiedebusch et al. 2009). I föregående resultat syns likheter med dessa 
studier, där det framgick att relationen till mottagaren blev oförändrad eller starkare. Vad gäller 
relationen till familjen visar resultatet att den blev starkare, men det fanns inga belägg för att 
den blev oförändrad. Relationen till familj och vänner är relevant för omvårdnaden då Erikson 
(1987) beskriver att existensen och människan själv skapas i dessa relationer och Henderson 
(1964) menar patienten och dennes familj ses som en enhet. Detta är också av relevans för 
omvårdnad då Eriksson (1987) beskriver att den naturliga vården skapas tillsammans med 
anhöriga och vänner. Det naturliga vårdandet leder till kroppsligt välbefinnande, tillit och 
tillfredsställelse. 
 
Metoddiskussion 
I litteraturstudien användes databaserna CINAHL och PubMed. Living donor, Kindey 
Transplantation och Experience var de sökord som användes i CINAHL. De två första sökorden 
söktes som Major Heading och det sista söktes i fritext. Experience söktes i fritext då det eller 
motsvarande sökord inte fanns som en Major Heading. I PubMed söktes till en början Living 
donor och Kindey Transplantation som MeSH-termer kombinerat med Experience i fritext. 
Sökordet Experience resulterade i träffar som inte stämde överens med studiens syfte. 
Motsvarande ord i PubMed blev istället Psychosocial factors. Samma sökkombinationer 
gjordes i de båda databaserna. Till en början blev träffarna för många i PubMed vilket gjorde 
att en extra kombination med alla tre sökord fick göras för att avgränsa träffarna. Från urval 1 
till urval 2 försvann nio artiklar efter granskning, vilket kan tolkas som att sökorden och 
kombinationerna var relevanta utifrån studiens syfte. 
 
Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2012 - 2016 vilket 
kan ses som en styrka då endast den senaste forskningen ligger till grund för resultatet. De 
artiklar som endast handlade om donatorernas livskvalité exkluderades för att det är ett stort 
begrepp med flera definitioner som omfattar mer än bara upplevelsen och ansågs därför inte 
vara relevant till litteraturstudiens syfte. 
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Samtliga artiklar var kvar från Urval 2 till Urval 3. I några artiklar var det ett stort bortfall och 
det framgick inga tydliga forskningsetiska ställningstaganden. Dessa fick ändå vara med i Urval 
3 då de höll en god vetenskaplig kvalité enligt Polit & Becks (2017 s. 102, 106) 
granskningsmallar “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”) och “Guide 
to an Overall Critique of a Quantitative Research Report”.  
 
Urval 3 resulterade i 18 artiklar som låg till grund för resultatet. Rekommenderat antal artiklar 
till resultatet var 10 - 15 stycken. Fördelen med fler artiklar var att resultatet blev mer 
omfattande. Svagheter med detta var att det blev mycket material att bearbeta relaterat till den 
bestämda tidsramen. Avgränsningar som skulle kunna gjorts för att få färre artiklar var till 
exempel att exkludera studier som undersökt upplevelsen av donationen längre än ett år 
postoperativt. Andra tänkbara avgränsningar kunde varit att endast undersöka upplevelsen hos 
de donatorer som genomgått laparoskopi. 
 
Resultatet bygger på både kvalitativa och kvantitativa studier som enligt Forsberg & 
Wengström (2016) ökar trovärdigheten. Blandningen mellan kvalitativa och kvantitativa kan 
tänkas ge fler dimensioner till litteraturstudiens resultat. Detta genom att kvalitativa studier kan 
ge en djupare bild av donatorernas upplevelser genom intervjuer som sedan kan verifieras med 
kvalitativa studier. Eftersom urvalet i dessa är större ökar trovärdigheten i att resultatet är 
överförbart till större grupper då Forsberg & Wengström (2016) säger att urvalets storlek har 
betydelse för överförbarheten. Studierna är gjorda i olika länder vilket också ökar 
överförbarheten då resultatet varit relativt lika oavsett studie. Enligt Forsberg & Wengström är 
varierande demografiska variabler en styrka för överförbarheten.  
 
Flera studier som ligger till grund för resultatet i litteraturstudien har ett urval där donatorerna 
genomgått donationen på samma sjukhus. Litteraturstudiens resultat anses ändå trovärdigt 
eftersom liknande resultat har påvisats mellan studierna oavsett vilket sjukhus de genomförts 
på. 
 
Ett flertal artiklar är gjorda av samma författare, detta kan ses både som en styrka och en 
svaghet. Det positiva är att forskarna är väl pålästa och har kunskap inom området samtidigt 
som de kan tänkas påverka biasen. Detta eftersom att det kan finnas en förförståelse när de 
forskat inom området tidigare.  
 
Ytterligare en fördel är att studien är skriven av två författare. Det gav möjligheten att enskilt 
och tillsammans reflektera över de artiklar som låg till grund för resultatet. Andra fördelar var 
att nya perspektiv och tolkningssätt uppstod genom gemensam diskussion som tillslut ledde till 
att konsensus uppnåddes.  
 
Klinisk betydelse 
Beslutet att donera och gå från en frisk människa till att bli patient för att hjälpa en annan person 
bör vara en process som väcker tankar och funderingar. Genom att få en helhetsbild av 
donatorns negativa och positiva upplevelser relaterat till donationsprocessen kan eventuella 
brister och fördelar kring de individuella behoven uppmärksammas. Detta leder till att 
donatorns omvårdnad kan individanpassas på ett kroppsligt, själsligt och andligt plan.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Det framgår i litteraturstudien att det finns ett missnöje med information, stöd och 
kommunikation mellan donatorn och hälso-och sjukvården, samt att donatorerna kunde känna 
sig förbisedda eller utnyttjade. För att få en helhetsbild av dessa problem skulle vidare forskning 
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om sjuksköterskans perspektiv av omvårdnaden kring donatorn vara relevant. Detta för att få 
en bild av vart bristerna ligger och vilka insatser som krävs för att förbättra omvårdnaden och 
där med upplevelsen av att donera. 
 
En studie som ligger till grund för resultatet undersökte hur donator och mottagare upplevde 
det att vårdas i samma rum. Ökad evidens kring hur detta upplevs skulle vara intressant för att 
kunna implementera vård i samma rum som mottagaren på fler ställen.  
 
Slutsats  
Donatorerna uppgav både positiva och negativa upplevelser av donationsprocessen. Positiva 
upplevelser kunde vara att de fick en starkare relation till mottagaren och familjen samt att 
donatorerna stärktes på ett på ett personligt plan. De negativa upplevelser som beskrevs var till 
exempel avsaknad av information eller att de kände sig förbisedda och inte fick den 
uppföljningen de önskat från hälso-och sjukvården. Det är viktigt att värdesätta och inte 
glömma bort omvårdnaden till denna patientgrupp då donatorerna gör en stor insats för den 
njursjuke. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Agerskov, H., Ludvigsen, M., 
Bistrup, C. & Pedersen, B.  
 
2015  
Danmark  

Att undersöka levande 
njurdonatorers upplevelser under 
utvärderingsperioden inför 
njurtransplantation.  

 

Kvalitativ.  
Design: Prospektiv, 
fenomenologisk- hermenuetik.  
Datainsamling: Observationer 
under utvärderingsperioden och 
semistrukturerade intervjuer efter 
utvärderingen.  
Urval:16 potentiella donatorer 
från samma sjukhus deltog.   
Bortfall: Tre stycken.  

Donatorerna upplevde sig 
maktlösa och sårbara under 
utredningsperioden. Innan 
godkännandet uppstod känslor 
och tankar som till exempel hopp, 
oro, ilska och frustration. 
Donatorerna var mer bekymrade 
över resultatet av utvärderingen 
och över mottagarens behov av 
njure än deras egen hälsa.   
Bristande kommunikation, 
information och stöd från 
vårdpersonalen var frustrerande.  
När de blev godkända upplevdes 
även en oro/rädsla av att hoppa av 
på grund av att göra mottagaren 
besviken. 

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

Att undersöka upplevelser och 
överväganden hos potentiella 
njurdonatorer i samband med 
godkännande eller avslag för att 
bli donator. 

Kvalitativ.  
Design: Fenomenologisk- 
hermenuetik.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer.   
Urval: 16 potentiella donatorer 
från samma sjukhus valde att 
delta.   
Bortfall: Tre stycken. 
 

Tiden då donatorerna väntade på 
att bli accepterade som donatorer 
upplevdes vara fylld av ångest 
och otålighet. Vid accepterande 
upplevde de glädje och såg fram 
emot operationen, samtidigt som 
oro för risker och komplikationer 
uppstod.  Relationen mellan 
donatorn och mottagarna 
upplevdes starkare. Stödet och 
tacksamheten från mottagare och 
annan familj kunde upplevas både 
positiv och som en last för 
donatorn.    
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Agerskov, H., Ludvigsen, M.S., 
Bistrup, C., Birthe, D. & 
Pedersen, B.D. 
 
2016  
Danmark   

Att undersöka donatorers 
upplevelse av att donera en njure 
och återhämtningsperioden de tre 
första månaderna efter 
donationen. 

Kvalitativ.   
Design: Fenomenologisk- 
hermenuetik.   
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer.  
Urval: Åtta donatorer blev 
accepterade som donatorer och 
deltog i intervjuerna. Alla kom 
från samma sjukhus.     
Bortfall: Två föll bort under 
tiden till följd av mottagarens 
död. 
 

Donatorerna var förväntansfulla 
inför resultatet av donationen, 
men funderade samtidigt på 
riskerna med operationen. Efter 
donationen upplevde donatorerna 
till exempel trötthet, svaghet och 
illamående vilket gjorde dem 
förvånade. Det framgick även att 
de upplevde rädsla, maktlöshet, 
besvikelse, osäkerhet, oro, ångest, 
glädje, samhörighet och 
tacksamhet. Donatorerna 
upplevde också att de ville följa 
mottagarens 
återhämtningsprocess. Trots 
donatorernas oro och funderingar 
upplevde alla att de skulle donera 
igen. 

! !
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Bertelsen, K. H., Rasmussen, K., 
Lundviksen, M. S. & Finderup, J. 
 
2015  
Danmark  
 

Att undersöka mottagare och 
levande donatorers upplevelse tre 
dagar efter njurtransplantationen. 

Kvalitativ.  
Design: Fenomenologisk-
hermeneutik.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade, individuella 
intervjuer.  
Urval: Konsekutivt urval från 
samma sjukhus, 14 stycken (sju 
donatorer och dess mottagare) 
deltog.  
Bortfall: Inget bortfall. 

Att ge bort en njure var 
tillfredsställande.   
!Ett fåtal upplevde den 
postoperativa smärtan och 
obehaget mer än vad de hade 
tänkt sig. Att inte kunna sova 
upplevdes också jobbigt. De 
upplevde mer oro över 
njurtransplantationen och 
mottagaren än deras egen hälsa, 
men blev oroliga när de inte blev 
sedda av personalen. Trygghet 
framgick mest när donatorn fick 
vistas tillsammans med känd 
mottagare i samma rum, 
postoperativ.  

Hildebrand, L., Melchert, T. P. & 
Anderson, R. C.  
 
2014  
USA  
 

Att öka förståelsen för 
njurdonatorers motiv till att 
donera och bedöma i vilken 
omfattning donatorerna försöker 
påverka intrycket och undanhåller 
information för att påverka läkare 
som utvärderar dem som 
donatorkandidater, samt hur dessa 
faktorer är kopplade till en positiv 
eller negativ psykologisk reaktion 
efter donationen och om de skulle 
donera igen.  

Kvalitativ och kvantitativ.  
Design: Retrospektiv, 
innehållsanalys.  
Datainsamling: Enkätintervjuer 
över telefon, samt intervjuer i 
fokusgrupper.  
Urval: 21 deltog i 
fokusgrupperna.  
Bortfall: 68. 
 

Donatorernas psykologiska 
reaktion efter donationen var 
generellt positiv, som ökad 
självkänsla, ökad mening med 
livet, bättre relation till släkten 
och tillfredsställelse i att se 
mottagaren må bättre. Negativa 
upplevelser var vid misslyckad 
transplantation eller då donatorn 
inte tyckte att mottagaren tog 
hand om den nya njuren. Nästan 
alla uppgav att de skulle donera 
igen. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Fournier, C., Pallet, N., 
Cherqaoui, Z., Pucheu, S., Kreis, 
H., Méjean, A., Timsit, M-O., 
Landais, P. & Legendre, C. 
 
2012 
Frankrike 

Undersöka de långsiktiga 
konsekvenserna, njurfunktionen, 
medicinska, sociala och 
psykosociala statusen hos tidigare 
donatorer och jämföra de med 
den allmänna befolkningen. I 
tillägg jämfördes även 
förekomsten av    
stage renal disease (ESRD) och 
överlevnadschanserna.  
Därutöver undersöktes 59 
donatorer som donerat en njure 
mer än 30 år sedan. 

Kvantitativ. 
Design: Kohort. 
Datainsamling: 
Telefonintervju, enkät och 
MDRD- test (Modification of diet 
in renal Disease, som mäter den 
glomerulära filtrationshastigheten 
i njurarna. �
Urval: Kohort av levande 
donatorer som donerat en njure 
på samma sjukhus mellan 1952 
och 2008. 204 deltog i studien.  
Bortfall: 51st.  

Bedömningen av de långsiktiga 
psykosociala konsekvenserna av 
njurdonation visade att de flesta 
upplevde att donationen inte 
påverka deras vanor eller arbete. 
79 % av donatorerna ansåg att 
donationen inte hade några 
direkta konsekvenser för deras 
nuvarande hälsotillstånd. 97 % 
ångrade inte donationen. De 
flesta upplevde att donationen 
hade en positiv inverkan. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Garcia, M.F., Andrade, L.G., & 
Carvalho, M.F. 
 
2013 
Brasillien 

Att bedöma livskvaliteten på 50 
donatorer före och efter en öppen 
retroperitoneal nefrektomi. 

Kvantitativ 
Design: Prospektiv och 
tvärsnittsstudie 
Datainsamling:  
Två enkäter med individuella 
intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes innan operationen, 
tre månader efter-och över ett år 
efter transplantation. 
Urval: Konsekutivt urval med 50 
levande donatorer från samma 
sjukhus.  
Bortfall: Inget bortfall på första 
och sista undersökningen men två 
föll bort på undersökningen tre 
månader efter operationen.   
 
 

Majoriteten skulle kunna tänka 
sig att donera igen och 
rekommenderade andra att 
donera. 52 % rapporterade en 
förbättrad självkänsla efter 
donationen. 4 % var missnöjda 
med den information som de hade 
fått av personalen angående 
transplantationsprocessen. 
58 % tyckte att 
transplantationsprocessen 
motsvarade deras förväntningar. 
95 % av upplevde att de fick en 
bättre relation (kom närmre) med 
mottagaren efter 
transplantationen. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Gill, P. 
 
2012 
Storbritannien  

Att undersöka donatorer och 
mottagarnas erfarenheter av 
stressorer och copingmekanismer 
före, samt ett år efter 
njurtransplantationen.  

Kvalitativ.  
Design: Longitudinell, 
fenomenologisk.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer vid 
tre olika tillfällen.   
Urval: Bekvämlighetsurval. Elva 
donatorer och elva mottagare 
tackade ja.  
Bortfall: Nio donatorer och nio 
mottagare. 

Preoperativt upplevde 
donatorerna oro över 
transplantationen, avstötning av 
njuren, för mottagarens 
hälsa, operationen, postoperativ 
smärta och hur lång tid det skulle 
ta innan de kunde börja arbeta 
igen. De donatorer som hade svår 
postoperativ smärta upplevde oro 
och skuld till mottagaren. 
Generellt upplevde donatorerna 
besvikelse angående 
uppföljningen efter operationen, 
de kände sig förbisedda och 
bekymrade över bristen på 
intresse för deras hälsa. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Jacobs, C.L., Gross, C.R., 
Messersmith, E.E., Hong, B.A., 
Gillespie, B.W., Hill-Callhan, P., 
Taler, S.J., Jowsey, S.G., Beebe, 
T.J., Matas, A.J., Odim, J., & 
Ibrahim, H.N. 
 
2015 
USA 

Att undersöka de långsiktiga 
medicinska och psykosociala 
följderna hos njurdonatorer som 
donerat från tre olika 
transplantationsenheter mellan 
1963 och 2005.  

 

Kvantitativ. 
Design: Kohort, tvärsnittsstudie. 
Datainsamling 
Standardiserat frågeformulär. 
Urval: 2455 svarade.  
Bortfall: 1015. 

Majoriteten uppskattade den 
totala donationsupplevelsen som 
positiv. De som donerat för flera 
år sedan eller de vars mottagare 
avstött njuren hade en sämre 
upplevelse. Ett fåtal rapporterade 
en eller flera negativa 
psykosociala upplevelser till 
exempel, ånger och psykologiska 
svårigheter efter donationen.       

Kadioglu, Z. O., Kacar, S., 
Eroglu, A., Guven, B. & Tilif, S.  
 
2012 
Turkiet 

Jämföra depressions och 
ångestnivåer hos levande 
donatorer som är gifta med 
mottagaren för att undersöka om 
deras dyadic adjustment 
(upplevda tillfredsställelsen i 
äktenskapet) är kopplad till deras 
psykologiska tillstånd i den 
postoperativa perioden, samt om 
deras psykologiska tillstånd är 
samstämmiga. 

Kvantitativ.  
Design: Tvärsnittsstudie.  
Datainsamling: Enkät.  
Urval: 30 donatorer och 30 
mottagare som donerat på samma 
sjukhus.   
Bortfall: Redovisas inte. 
 

Det visade sig finnas ett samband 
mellan donatorns och 
mottagarens depressionsnivåer i 
den postoperativa perioden, dock 
inte med ångestnivån.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Lennerling, A. & Forsberg, A. 
 
2012 
Sverige 

Att undersöka levande donators 
självrapporterade hälsostatus tre 
till fyra veckor och sex månader 
efter donation.  
 

Kvantitativ. 
Design: Longitudinell. 
Datainsamling: 
Enkät som genomfördes vid tre 
olika tillfällen.  
Urval: Konsekutivt urval med 
114 deltagare. 
Bortfall: Två donatorer svarade 
inte på enkäterna innan operation 
och 14 svarade inte tre till fyra 
veckor efter operation. 

Före nefrektomi var poängen låga 
det vill säga att det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan 
kvinnor och mäns fysiska, 
psykiska och sociala funktioner. 
Det visade sig inte heller någon 
större skillnad om donatorerna 
gjorde öppen eller laparoskopisk 
kirurgi. Tre- till fyra veckor efter 
operationen rapporterade dem 
sämre hälsa, särskilt hos kvinnor 
som hade sämre fysisk och 
sociala interaktioner än män. 
Minst påtagligast var ångest och 
depressionen. Sex till åtta 
månader efter donationen var 
deras hälsa bättre. 

Meyer, K., Wahl, A. K. Børk, I. 
T., Wisløff, T., Hartmann, A. & 
Andresen, M. H.  
 
2016 
Norge 

Att undersöka den självupplevda 
långsiktiga hälsan hos donatorer.  
 

Kvantitativ   
Design: Tvärsnittsstudie och 
kohort. 
Datainsamling: Frågeformulär  
Urval: Konsekutivt urval där 262 
tackade ja.   
Bortfall: 45 stycken. 
 

Mätningarna visade att fatigue 
var generellt lågt. Om mottagaren 
fortfarande levde vid mätningarna 
var poängen för mental fatigue 
låga. De donatorer som ångrade 
att de donera hade högre poäng 
än medelvärdet inom alla 
områden av fatigue. Hälften 
upplevde att de hade ansvar för 
mottagarens hälsa. Viljan att 
donera i efterhand varierade.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Pérez-San-Gregorio, M.Á., 
Fernández-Jiménez, E., Lauque-
Budia, A. & Martín-Rodríguez.  

2015 
Spanien 

Jämföra ångest och oro hos 
spanska levande 
njurdonationskandidater sätt 
utifrån könsperspektivet och 
deras oro om den potentiella 
mottagaren. Syftet var också att    
analysera om resultaten gällande 
ångestsymtom var kliniskt 
signifikanta i jämförelse med ett 
representativt urval av spanska 
befolkningen.  

Kvantitativ. 
Design: Tvärsnittsstudie. 
Datainsamling: 
Två enkäter.  
Urval: Konsekutivt urval med 
82 donationspar som kom från 
samma sjukhus. �
Den allmänna befolkningen 
bestod av 1019 stycken  
Bortfall: 52 svarade inte på 
enkäterna. 
 

Donatorkandidater som var mer 
oroad förmottagarna visade en 
högre state- anxiety och en mer 
oro för sig själva som donatorer i 
jämförelse med dem som var 
mindre oroade för mottagaren. I 
undergruppen, gällande kvinnor 
som var mer oroade, uppvisade 
större ångestsymtom och oro över 
de konsekvenser som nefrektomi 
skulle kunna ge dem. Alla 
donatorer, oberoende av kön eller 
grad av oro för mottagaren var 
ångestnivåerna inte kliniskt 
signifikant. 

Rodrigue, J.R., Fleishman, A., 
Vishnevsky, T., Whiting, J., 
Vella, J.P., Garrison, K., Moore, 
D., Kayler, L., Baliga, P., Chavin, 
K.D., Karp, S. & Mandelbrot, 
D.A. 

2014 
USA 

Att utveckla och utvärdera ett 
instrument för att bedöma ångest 
eller rädsla för framtida njursvikt 
hos tidigare donatorer, samt  
bedöma prevalensen av rädsla för 
njursvikt i en kohort av tidigare 
donatorer och om det har ett 
samband med donatorers 
sociodemografiska egenskaper. 

Kvantitativ. 
Design: Tvärsnittsstudie och 
retroperspektiv, kohort. 
Datainsamling: Fyra olika 
enkäter.�
Urval: 364 donatorer som 
donerat på samma sjukhus inom 
de senaste tio åren deltog. Från 
kontrollgruppen deltog 219 
stycken.  
Bortfall: 647 donatorer och 26 
personer från kontrollgruppen. 

78 % av donatorerna var nöjda 
med att donera. 81 % skulle tagit 
samma beslut att bli donator. 
Resterande 13 % upplevde 
måttlig eller hög rädsla för 
framtida njursvikt. Dessa hade 
biologiska band till mottagaren 
och ångrade sitt beslut att donera 
samt var minst nöjda med 
donationsprocessen. 

! !



Bilaga 1: Artikelmatris ! !

10 
!

  

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Rodrigue, J.R., Vishnevsky, 
T., Fleishamn, A., 
Brann, T., Evenson, A.R., Pavlakis, 
M. & Mandelbrot, D. A 

2015 
USA 

Att beskriva utvecklingen och 
implementationen av Beth Israel 
Deaconess Medical Center 
initiativ för årlig bedömning av 
levande njurdonatorers 
psykosociala status.   
 
 

Kvantitativ. 
Design: Kohort. 
Datainsamling:  
Två enkäter och donatorernas 
journal. Datainsamlingen 
utfördes första- och andra året 
efter donation och därefter 
årligen. �
Urval: 208 levande donatorer 
deltog som donerat på samma 
sjukhus mellan september 2005 
och augusti 2012.  
Bortfall: Första året 85 och 
andra året 110. 

Majoriteten av donatorerna 
kände sig fullt informerad om 
riskerna och fördelarna med 
donationen, uppgav ingen oro 
eller ångest över operationen och 
var bekväma med att prata med 
transplantations teamet. Ingen 
kände sig tvingad av mottagaren 
eller transplantationsteamet att 
lämna sin njure. De flesta 
rapporterade inga fysiska eller 
psykosociala konsekvenser av 
donationen. Att donera var en 
hög tillfredsställelse och ångrar 
inte sitt beslut att de donera. 

Timmerman, L., Langing, G. J., 
Westerhoh, 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.  

2015 
Holland 

Jämföra förändringar i den 
mentala hälsan över tid mellan 
levande donatorer och en 
matchad kontrollgrupp från den 
allmänna populationen. 

Kvantitativ.  
Design: Prospektiv, kohort.   
Datainsamling: Frågeformulär 
genomfört vid tre olika tillfällen.  
Urval: Konsekutivt urval med 
171donatorer och 135 personer 
från den generella befolkningen 
som valdes ut från en 
longitudinell redan genomförd 
studie.   
Bortfall: 36 levande donatorer. 

Det påvisades ingen förändring i 
psykisk ohälsa och välmående 
över tid hos donatorerna. 
Resultatet visade också att det 
inte fanns några skillnader 
mellan kontrollgrupperna och 
donatorerna gällande mental 
hälsa och välmående över tid. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Traino, H. M., Nonterah, C. W., 
Gaputa, G. & Mincemoyer, J. 
 
2016 
USA 

Att mäta om donatorer är nöjda 
med, och förstår den information 
de får när de överväger att donera 
och under utredningstiden, samt 
vilka områden de vill ha mer 
information om innan de beslutar 
sig för att bli donatorer. 

Mixad metod.  
Design: Innehållsanalys och 
retrospektiv.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer över 
telefon.   
Urval: Konsekutivt urval med 86 
donatorer. 
Bortfall: Fem. 

 

Majoriteten av donatorerna 
rapporterade att de förstod den 
givna informationen då de 
övervägde att bli donatorer, trots 
detta önskades till exempel mer 
uppmärksamhet från 
vårdpersonalen eller mer 
information om eftervården och 
riskerna för ytterligare 
tillfredställelse. En stor del 
önskade också mer information 
angående försäkringsfrågor, 
eventuell förändring i relationen 
till mottagaren, risken att känna 
sig arg eller ångestfylld, samt 
risken för att känna sig uppblåst 
efter operationen.  

Zheng, X. Y. Han, S., Wang, L. 
M., Zhu, Y. H. & Zhou., M. S.  
 
2014 
Kina 

Att undersöka 
donationsupplevelsen, den 
postoperativa QOL (quality of 
life) och psykologiska statusen 
hos levande donatorer och 
respektive mottagare.   
 

Kvantitativ. 
Design: Tvärsnittsstudie. 
Datainsamling: Enkät.  
Urval: 169 donatorer och 169 
mottagare som passade 
inklusionskriterierna. En 
kontrollgrupp ingick också med 
100 slumpmässigt utvalda 
patienter som fick hemodialys  
Bortfall: 59 donatorer och 45 
mottagare.  

Det fanns ingen ångest eller 
depression bland donatorerna. 
Ingen ångrade att de hade donerat 
och skulle göra det igen om de 
fick chansen. 5,5 % av 
donatorerna tyckte att 
transplantationen påverkade deras 
äktenskap negativt, 34,4 % tyckte 
att relationen till familjen blev 
starkare, men majoriteten tyckte 
att relationen till familjen var 
oförändrad. 


