
 
 
 

  

 
Informationsbroschyr om 

ATT DONERA 
EN NJURE 

 

Denna broschyr vänder sig till Dig som funderar 
eller redan bestämt Dig för att donera Din ena njure 

till någon njursjuk. 
 

Transplantation är inte möjlig utan alla de som i 
livet eller efter döden donerar organ. 
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KONTAKTUPPGIFTER 
Utredningen av njurdonatorer sker på den njurmottagning som 
ligger närmast Dig. Ofta är det den njursjukes läkare som förmedlar 
ditt visade intresse för njurdonation och ser till att Du blir kallad till 
informationsbesök och eventuell utredning.  
 
Här kan du notera telefonnummer till ”Din” njurmottagning: 
 
Njurmottagningen:  
Njursjuksköterska:  
Njurläkare:  
 
Har Du några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

 
Transplantationsmottagningen 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
 
Patientkoordinator i Uppsala:  
018- 611 96 77 
 

Transplantationsmottagnigen i Uppsala: 
018-611 31 70 
 

Njurmottagningen i Uppsala: 
018-611 43 57 

Transplantation med njure från levande givare ger svårt njursjuka 
patienter den bästa möjligheten till rehabilitering på lång sikt. 

  
Med levande givare ses efter transplantation bättre överlevnad och 
bättre livskvalitet för den njursjuke och tid i dialys kan undvikas eller 

förkortas väsentligt. 
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ORGANDONATION 
Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ	
till alla de patienter som väntar på en transplantation. Den 1 januari 
2018 fanns på väntelistan ett behov av 807 olika organ varav 666 
väntade på njure (knappt 450 njurtransplanteras/år). 
 

 
 
Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av 
friska från en	annan människa. Numera går det att transplantera 
organ som njure, lever, hjärta, lunga och bukspottkörtel/öar. Det går 
även att transplantera vävnader som	hud, hornhinna, hjärtklaff och 
benvävnad. 
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VARFÖR TRANSPLANTATION? 
Den första njurtransplantationen i Sverige gjordes 1964 och idag 
görs drygt 400 per år varav drygt 100 i Uppsala. Cirka 40 % av 
njurtransplantationerna görs med njure från levande givare. Det 
finns fyra centra i Sverige som utför njurtransplantationer: Uppsala, 
Göteborg, Stockholm och Malmö. Transplantation ger bättre 
prognos än fortsatt dialys. Diagrammet nedan från Svenskt 
Njurregister visar årlig dödlighet i % jämfört mellan dialys och 
transplanterade (inte korrigerat för ålder). 
 

 
 
 

MÅNGA FÖRDELAR MED LEVANDE DONATOR? 
  

 

v Transplantation kan göras innan den njursjuke behöver starta 
i dialys 
 

v Den njursjuke får en njure som har bra kvalitet  
 

v Resultaten är i genomsnitt bättre än för njure från avliden 
donator 

 

v Transplantationen kan göras planerat under optimala 
betingelser 

Dialys 
18,8 % 

Transpl 
2,9 % 
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Behovet av njurar för transplantation till njursjuka är större än 
tillgången på organ och för de som står på väntelistan för 
transplantation med njure från avliden donator kan väntan bli flera 
år. Väntetiden varierar och beror på flera olika faktorer såsom 
förekomst av antikroppar, blodgrupp, tid i dialys och ålder. 
 

 

VEM KAN BLI DONATOR? 
Att ta beslutet att donera sin ena njure ska vara 
helt frivilligt. Beslutet tas efter information om 
vad detta innebär och ska ske utan press från 
vare sig den njursjuke, familjen eller sjukvården. 
Det får inte finnas några ekonomiska 
överenskommelser mellan givare och 
mottagare. Det är viktigt att donatorn har en 
fast och stark önskan om att hjälpa en njursjuk. 
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Givaren behöver inte vara släkt och är oftast förälder, syskon, 
partner, nära vän eller släkting, men det finns även anonyma 
donatorer. En anonym donator är en fysiskt och psykiskt frisk person 
som vill donera en njure utan relation till någon som är njursjuk. Den 
donerade njuren ges då till någon som står på väntelistan för 
njurtransplantation med avliden donator. 
 
Tidigare krävdes att donator och mottagare 
hade förenlig blodgrupp och man hade högre 
krav på att vävnadstypen matchade, men med 
förbehandling av mottagaren kan man ofta 
kringgå dessa barriärer. Ett alternativ, som är 
under utveckling, är att man nationellt har ett 
utbytesprogram där oförenliga par av donator 
och mottagare så att säga byter mottagare 
korsvis (paired kidney exchange program).  
 
Transplantation och organdonation regleras av lag och 
internationella konventioner. Där står bland annat att handel med 
organ inte får förekomma och att givaren ska lämna skriftligt 
samtycke till donation. 
 

 
 

För att accepteras som donator måste man vara myndig, genomgå 
en grundlig hälsoundersökning som ska visa att man är frisk för 
donation och psykiskt stabil. Det är viktigt att man som givare i lugn 
och ro hinner tänka igenom situationen och få svar på frågor före 
donationen. Utredningen avbryts om man hittar något som talar 
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mot donation. Givaren kan ända fram till operationstillfället ändra 
sin uppfattning om att donera sin njure. Donatorsutredningen kan 
leda till att man upptäcker tillstånd som inte varit kända tidigare och 
att detta kan medföra behandlingar och eventuellt påverka 
möjligheten att senare teckna sjuk- eller livförsäkringar. 
 
Vissa tillstånd gör att man inte kan bli njurdonator, exempelvis 
diabetes, högt blodtryck, njursjukdom, hjärtsjukdom, tumörer, 
psykiska sjukdomar, missbruk, svår övervikt eller graviditet. 

NJURARNA 
Normalt har man två njurar som hos vuxna är 
drygt 10 cm långa. Njurarnas främsta uppgift är 
att rena blodet från slaggprodukter och att 
avlägsna onödigt vatten. Det är i miljontals 
små kärlnystan, glomeruli, som filtreringen 
sker. Njurarna bildar cirka 2 liter urin per 
dygn. Njurarna har många andra viktiga 
funktioner såsom reglering av blodtryck, salt- 
och kalkbalans, blodbildning och kroppens pH. Njurarnas förmåga 
att rena blodet överstiger med råge behovet och mer än hälften av 
funktionen kan gå förlorad utan att ge symptom. Dialysbehov 
uppkommer när funktionen är under 5 till 10 %. 

Orsaker till njursvikt 
Njursvikt kan vara akut eller kronisk och kan orsakas av många olika 
sjukdomar exempelvis kronisk njurinflammation, diabetes, högt 
blodtryck, reumatiska sjukdomar, cystnjurar eller missbildningar i 
urinvägarna. De flesta sjukdomarna drabbar bägge njurarna ungefär 
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lika. När njurarnas funktion sviktar ansamlas slaggprodukter i 
kroppen och man blir urinförgiftad. 

Behandling vid njursvikt 
Dialys innebär att man konstgjort renar blodet. Det finns två sorters 
dialys; bloddialys (HD - hemodialys) och påsdialys (PD -
peritonealdialys). Vid bloddialys får patientens blod passera genom 
ett filter i en apparat och behandlingen sker oftast på sjukhus under 
flera timmar tre gånger i veckan. Vid påsdialys i hemmet sker 
reningen kontinuerligt genom att en vätska tappas in och ut ur 
bukhålan flera gånger per dygn alternativt med nattmaskin. 
Bukhinnan fungerar då som filter. 

RISKER FÖR DONATORN 
Riskerna vid njurdonation är små. I Sverige har ingen av de över 
4700 levande donatorerna avlidit i samband med operationen. 
Dödsfall finns dock rapporterat i internationell facklitteratur och 
man har skattat risken för död i samband med njurdonation till att 
vara 0,03 % vilket motsvarar 3 dödsfall per 10 000 operationer, 
vilket är en sjättedel av exempelvis den för titthåls-galloperation. 

På kort sikt (se även avsnittet efter operationen) 
Ingen operation är riskfri och i korthet är allvarliga komplikationer 
som kan inträffa vid all kirurgi: blödning, infektion eller blodpropp. 
Andra problem som kan uppstå är exempelvis sårinfektion, 
förstoppning, lunginflammation, ärrbråck och besvär med 
känselbortfall eller smärta från ärret. 
 



 11 

På lång sikt 
När man donerat sin ena njure har man bara halva 
sin njurfunktion kvar. Kroppen kompenserar 
förlusten genom att öka blodflödet till den 
kvarvarande njuren. Vid undersökningar av 
njurdonatorer har man visat att funktionen hämtar sig till cirka 75 %. 
Är man äldre vid donationstillfället är återhämtningen mindre 
uttalad men oavsett detta medför en halvering av normal 
njurfunktion inga besvär eller sjuklighet.  
 
När man donerar en njure förlorar man en del av sin reservkapacitet 
och skulle man exempelvis drabbas av cancer eller skada vid en 
trafikolycka i den kvarvarande njuren är situationen givetvis sämre 
än om man hade kvar sin andra njure. Drabbas man däremot av 
annan njursjukdom gör det sällan i praktiken så stor skillnad om man 
har en eller två njurar eftersom bägge njurar skulle ha påverkats 
ungefär lika. 

Det finns njurdonatorer som under sin livstid utvecklat njursvikt och 
behövt dialys. Risken är högre vid övervikt, förhöjt blodtryck och 
genetiska sjukdomar i släkten. Kvinnor i barnafödande ålder har 
efter donation en ökad risk för havandeskapsförgiftning 
(preeklampsi). 

Psykologiska konsekvenser 
Att någon närstående är i behov av en njurtransplantation och att 
som potentiell donator ställas inför frågan om njurdonation är en 
stressande situation. Donatorsutredningen i sig kan vara 
påfrestande och man kan uppleva att den tar lång tid. Det kan finnas 
oro för att prover och undersökningar ska visa att man inte är frisk 
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nog att bli donator eller att man har någon sjukdom. För vissa 
donatorer kan beslutet att donera kräva viss mognad och i 
normalfallet anses en utredningstid på 3 - 6 månader acceptabel. 
 
Det finns ingen hundraprocentig 
garanti för att njuren fungerar hos 
mottagaren. De genomsnittliga 
resultaten för de som får njure från 
avliden donator är bra, men ännu 
bättre för de som får från levande 
givare. Om njuren inte fungerar så bra 
eller inte alls kan det leda till 
skuldkänslor och depression både hos 
givare och hos mottagare. Det är aldrig 
den levande donatorns fel att njuren inte fungerar.  
 
Även när allt fungerar bra efter operationen kan ibland donatorn 
känna sig nedstämd eller deprimerad. Det kan bero på att den 
psykiska anspänningen man haft under utredningen och inför 
operationen släpper när allt är över. 

 
Trots de risker som finns 
är donationen för de 
flesta en positiv 
upplevelse och det är få 
som ångrar sitt beslut att 
bli njurdonator. 
Diagrammen visar svar 
från alla som i Uppsala 
donerat njure mellan 
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1974 och 2012: De allra flesta säger att de skulle göra om samma 
sak igen om det var möjligt. Många upplever en förbättrad 
livskvalitet totalt sett efter att ha donerat sin njure. Självkänslan 
ökar och man känner stor glädje över att ha kunnat hjälpa en 
njursjuk medmänniska att få ett bättre liv. 

UTREDNINGEN 

Första kontakten 
Om man är intresserad av att donera sin ena njure kan man 
meddela detta till den njursjuke eller ta kontakt med dennes 
behandlande läkare. Om man av någon anledning inte vill kontakta 
den njursjuke eller dennes behandlande läkare, respektive om man 
vill donera anonymt kan man ta kontakt med patientkoordinatorn: 
 

Transplantationsmottagningen vid Akademiska sjukhuset:  
 018-611 96 77 

 
 
Vid det första läkarbesöket har man möjlighet att få svar på frågor 
och få en preliminär bedömning om lämpligheten att donera. Om 
inga oklarheter råder kan man även påbörja donatorsutredningen. 
Om det finns flera tänkbara donatorer kan man göra detta besök 
gemensamt och få en uppfattning om någon är mer lämplig än 
någon annan. Detta kan till exempel vara fallet om flera syskon är 
aktuella. En fjärdedel av alla syskon har en särskilt gynnsam 
vävnadstyp (HLA-identiska) vilket förbättrar resultatet av 
transplantationen. För att avgöra detta krävs att man tar blodprov 
från alla tänkbara syskon. 
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Kurator 
Tidigt i utredningen ska donatorn träffa en kurator för att kunna 
ventilera tankar och funderingar som rör donationen och 
ställningstagandet om man vill bli donator kan bli lättare i samband 
med kuratorssamtalet. Kuratorn informerar även om ersättning för 
utgifter och inkomstbortfall i samband med utredningen och 
operationen. 

Hur lång tid tar utredningen? 
Att genomgå en donatorsutredning tar normalt tre till sex månader. 
Ibland kan det ske snabbare men om det behövs kompletteringar 
kan det ta ännu längre tid. Utredningen avbryts om man upptäcker 
något som talar emot donation. Även mottagaren behöver genomgå 
en utredning och ibland kan mottagarens hälsa, exempelvis 
hjärtsjukdom eller infektioner, fördröja transplantationen. 

UNDERSÖKNINGARNA 
Utredningen sköts av en njurspecialist och koordineras av 
sjuksköterska på njurmedicinsk mottagning.  

Läkarundersökningen 
Läkaren gör en allmän undersökning och ställer frågor om din hälsa, 
eventuell medicinering, allergier, tidigare och nuvarande sjukdomar 
och om det finns ärftliga sjukdomar i släkten. Man diskuterar även 
allmänna frågor kring donationen. 
 
I samband med det första läkarbesöket tas även längd, vikt och 
blodtryck. Kraftig övervikt ökar riskerna väsentligt vid 
operationstillfället och på längre sikt även njursjukdom genom 
risken för högt blodtryck och typ 2 diabetes (åldersdiabetes). 
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Gränsen för donation brukar sättas vid ett BMI på cirka 30. Vid 
övervikt är det bra om man tidigt försöker reducera sin vikt. 

Blodprover 
- Vävnadstyp: En fjärdedel av alla syskon har samma 

vävnadstyp (HLA-identiska) såsom för enäggstvillingar. Detta 
förbättrar resultaten av transplantationen. 
 

- Blodgrupp: Tidigare krävdes att 
blodgrupperna mellan donator och 
mottagare var matchade men 
numera kan man transplantera över 
blodgruppsbarriären då mottagaren 
genomgår en särskild förbehandling. 
Om det finns flera tänkbara 
donatorer är det en fördel om 
blodgrupperna matchar. Den vanligaste indelningen av 
blodgrupper är AB0-systemet. Blodgrupp A är vanligast.  

 
- Korstest: Mottagaren kan av olika skäl ha bildat antikroppar 

som reagerar mot donatorns vävnadstyp vilket visar sig i att 
man får positiva korstest vilket i allmänhet utgör hinder för 
transplantation med den då aktuelle donatorn. Finns ingen 
närstående med negativa korstest kan man i vissa fall ge 
vissa förbehandlingar och förstärkt behandling mot 
avstötning, men riskerna för avstötning är ändå högre. Vissa 
typer av positiva korstest utgör ett absolut hinder för 
transplantation och kan i dagsläget inte kringgås. 

 
- Blodvärden: lever- och njurprover, salter, blodfetter, 

blodceller med mera 
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- Koagulationsprover: Graderar risken för blodproppar och 

blödningar 
 

- Virusprover: Undvika risken för blodsmitta till mottagaren 
(HIV, Hepatit B, Hepatit C, Syfilis, CMV och EBV) 

Urinprover 
- Urinodling (urinvägsinfektion kan vara symptomfri) 
- Urinsticka för detektion av blodceller och äggvita  
- Urinelfores (mer avancerad metod för att mäta spår av 

äggvita i urinen 

Njurfunktionsmätning 
GFR (Glomerular Filtration Rate) är ett mått på njurfunktion. Grovt 
räknat är normalt GFR 100 ml/min och förenklat brukar man säga 
att ett GFR på 20 ml/min motsvarar 20 % njurfunktion. Med 
stigande ålder sjunker GFR successivt och är i genomsnitt nere på 50 
ml/min vid 75 års ålder. Vid njurdonation är det angeläget att få ett 
mått på njurfunktionen och för att accepteras som donator krävs för 
de under 40 år ett GFR > 90 ml/min och för de > 40 år ett GFR > 80 
ml/min. 
 
GFR ml/min NIVÅ AV NJURFUNKTION 
> 90  Normal njurfunktion 
60-89 Lätt nedsatt njurfunktion 
30-59 Måttligt nedsatt njurfunktion 
<30 Gravt nedsatt njurfunktion 
<15 Terminal njursvikt (dialysbehov) 

 
- Blodprov med Kreatinin, Urea och Cystatin C (grova 

indirekta mått på njurfunktion). 
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- Iohexolclearance: undersökningen tar cirka 4 timmar: Mer 
avancerad metod att skatta njurfunktionen. Iohexol är ett 
röntgenkontrastmedel och kroppens enda sätt att utsöndra 
Iohexol är via njurarna. Genom att injicera en känd mängd 
och sedan mäta halten i blodet vid upprepade tillfällen under 
ett par timmar kan man skatta GFR (njurens funktion) 

- Gluksobelastning: Denna undersökning används för att 
utesluta benägenhet att utveckla typ 2 diabetes 
(sockersjuka) vilket skulle kunna skada den kvarvarande 
njuren efter donation. Först tas ett blodsocker och sedan får 
du dricka en standardiserad mängd socker (glukos) och efter 
två timmar tas ett nytt blodprov.  

Röntgen 
- Hjärt- lungröntgen: Vanlig slätröntgen som visar om hjärtat 

och lungan har normalt utseende. 
 

- CT-angiografi - CT är en 
engelsk förkortning för 
computed tomography 
och är samma sak som 
skiktröntgen eller 
datortomografi. 
Undersökningen görs i 
en kort tunnel där man 
får hundratals bildskikt 
(som limpskivor) av den 
del som röntgas. 
Undersökningen visar dels om man har normal anatomi i 
buken i stort men man granskar särskilt njurarnas anatomi 
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och kärlförsörjning. Normalt har man en pulsåder, en ven 
och en urinledare till vardera njuren men det är inte ovanligt 
med avvikelser i antal kärl. Ibland är anatomin sådan att det 
inte är möjligt att genomföra operationen. 

EKG och arbetsprov 
- EKG visar hjärtats elektriska aktivitet 
- Arbetsprov: Undersökningen tar cirka 45 minuter och man 

tar EKG, puls och blodtryck samtidigt som du cyklar med en 
gradvis ökande belastning (motstånd). Undersökningen visar 
din allmänna kondition och kan påvisa eventuell 
kranskärlssjukdom. 

Kompletterande undersökningar 
Ibland behövs ytterligare undersökningar så att den tilltänkte 
donatorn eller mottagaren inte utsätts för onödiga risker. Detta kan 
till exempel vara undersökningar av urinvägarna, hjärtat, 
infektionsprover eller om det varit oklarheter i de tidigare 
undersökningarna. 
 
Ibland konsulteras även psykiatriker för att bedöma om personen är 
psykiskt stabil nog att utsättas för de påfrestningar som en 
njurdonation innebär. En kontakt med psykiatriker sker till exempel 
alltid inför anonym donation. 

BESLUT OM DONATION och TIDPUNKT 

Beslut om donation 
När utredningen är klar på hemortssjukhuset sammanställs den och 
skickas till transplantationskirurgen i Uppsala. Vid genomgång av 
utredningen kan det finnas omständigheter som behöver klargöras 
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med ytterligare undersökningar. Det kan hända att något 
framkommer som gör att det med hänsyn till donatorns bästa 
beslutas att inte acceptera erbjudandet om donation. Om så är fallet 
undersöks annan eventuell donator. 
 
När utredningen är bedömd och man inte funnit hinder för donation 
och transplantation (även mottagarens utredning gås igenom) kallas 
både givare och mottagare till transplantationsmottagningen i 
Uppsala där ni träffar transplantationskirurg och patientkoordinator.  
 
I samband med detta besök sker beslutet om donation är möjlig. 
Om donation inte anses möjlig: 

- finns någon annan aktuell levande donator? 
- korsvis donation, under 2016 byggs ett nationellt program 

upp för utbyte av donator 
- ska den njursjuke sättas upp på väntelista och få en njure 

från en avliden donator? 
 
Om det finns en alternativ donator sätts den njursjuke inte upp på 
väntelistan men förlorar ändå ingen ”kötid” då vi räknar tid i sedan 
dialysstart och inte formell tid på väntelistan som plats i kön. 

Tidpunkt för donation och transplantation 
I Uppsala gör vi en och ibland två njurtransplantationer med levande 
givare per vecka med uppehåll under jul- nyårsvecka samt under 

semestertid (midsommar till mitten av augusti). 
I samband med besöket sitter mottagare och 
donator ner tillsammans med 
patientkoordinatorn och bestämmer ett 
preliminärt datum för transplantationen.  
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Vid bestämmande av tidpunkt tas hänsyn till sociala (donatorns 
arbete/utbildning mm) och medicinska omständigheter 
(mottagarens hälsotillstånd och eventuella behov av 
förbehandlingar som behöver koordineras med dialysavdelningen). 
Om exempelvis donatorn vill slutföra en utbildning och mottagaren 
efter omständigheterna har välfungerande komplikationsfri dialys 
kan man skjuta upp transplantationen till våren/hösten. 

INFÖR OPERATIONEN 
Både givare och mottagare skall vara i optimalt skick inför 
operationen. Om någon har feber eller andra tecken på infektion så 
skjuts operationen upp. Viktigt är att avdelningen kontaktas om 
något som kan störa operationen inträffar så att 
patientkoordinatorn eventuellt kan byta operationstid med annat 
donators- mottagarpar så att man förlorar så lite tid som möjligt till 
operation. 
 

Rökare har dubbel risk för komplikationer med sämre 
sårläkning och blodproppar. Vi vill att alla donatorer 
slutar röka eller gör ett uppehåll minst 6 till 8 veckor 
innan operationen samt minst lika länge efteråt. 

 
Givare och mottagare kommer i allmänhet till Akademiska sjukhuset 
två dagar före operationen så att mottagaren kan börja sin 
medicinering mot avstötning. När du kommer till avdelningen träffar 
du: 

- Sjuksköterska skriver in dig, ordnar med blodprover, ID-
band, uppgifter om anhöriga och informerar om 
avdelningsrutiner och ordnar så att du tar EKG samt 



 21 

lungröntgen. Donator och mottagare brukar inte dela rum så 
att man kan fokusera på sin egen situation. 
 

- Läkare ordnar med 
läkemedelsordinationer, informerar om 
ingreppet, markerar vilken sida som ska 
opereras. Läkaren ber dig skriva på ett 
formulär (samtycke) att du har blivit 
informerad om eventuella risker med 
operationen och att du intygar att 
donera din njure av egen fri vilja.  

 

- Kurator finns tillgänglig om det kvarstår frågetecken till 
ersättning av inkomstbortfall eller det finns annat behov att 
samtala med någon ”utomstående”. 

 

- Sjukgymnast visar hur man genomför andningsgymnastik 
och provar stödstrumpor som man bär efter operationen för 
att minska risken för blodproppar. 

 

- Narkosläkaren informerar om vilken narkosmetod som ska 
användas under operationen. 

 
Natten före operationen fastar både givare och mottagare från 
midnatt. Givaren får på morgonen en dos antibiotika för att minska 
risken för sårinfektion. Givaren åker ner först till 
operationsavdelningen.  

LEVANDEGIVAROPERATIONEN 
Under operationen som tar cirka knappt 3 timmar ligger donatorn 
nersövd. I stort sett alla donatorsoperationer sker med titthålsteknik 
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(laparoskopi) och i undantagsfall, om anatomin så kräver, sker 
operationen öppet. 
 

Eftersom njuren inte kan tas ut 
genom de tunna 
titthålsinstrumenten har man i 
Uppsala utvecklat en 
operationsteknik kallad 
handassisterad laparoskopi. Kirurgen 
gör tre 2 cm långa snitt i sidan och 

ett cirka 10 cm långt horisontellt snitt i nivå med byxlinningen. 
Under operationen har kirurgen sin hand inne i buken genom detta 
längre snitt där även njuren senare kommer att tas ut. Om blödning 
uppkommer som inte går att stilla kan titthålsoperation akut behöva 
ändras till öppen teknik vilket ytterst sällan har behövt ske. 

EFTER OPERATIONEN – 
komplikationer 
Efter operationen får man ligga ett par timmar 
på uppvakningsavdelningen innan man 
kommer upp till vårdavdelningen. 
 

- Smärta: Man får smärtlindring med en 
kombination av sprutor, tabletter och en boll som pumpar 
lokalbedövning i såret under 3-5 dagar (painbuster). Om du 
inte tycker att detta hjälper kan man ge smärtlindring mer 
kontinuerligt eller frekvent med en annan pump. Redan 
första operationskvällen vill vi att du ska komma upp ur 
sängen. 
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- Blödning: Operationen sker med mycket noggrann 
blodstillning men operationen sker i närheten av och på stora 
blodkärl. All kirurgi är förenad med risk för blödning. 

- Blodpropp: Under vårdtiden kommer du att fortsätta få 
blodförtunnande sprutor och du ska ha stödstrumporna på 
dig när du är uppe.  

- Urinkateter: Efter operationen har du kvar en kateter i 
urinblåsan och den tas bort dagen efter operationen.  

- Illamående: Om du känner illamående kan du få läkemedel 
som dämpar detta. Direkt efter operationen får man vara 
försiktig med att äta och dricka eftersom narkosen gjort att 
tarmarna står stilla men när väl tarmarna kommit igång 
släpper det värsta illamåendet och man kan äta och dricka 
som vanligt. 

- Infektioner: Vid all kirurgi finns risk för infektioner. Ytliga 
lättare sårinfektioner förekommer men djupare infektioner 
är lyckligtvis mycket ovanliga. Vid all narkos och 
sängbundenhet finns risk för lunginflammation. 

- Känselbortfall: Stramhet och stickningar kring ärren är 
vanligt förekommande och brukar klinga av på några veckor 
och består mer sällan i några månader.  Små hudnerver syns 
inte vid kirurgi och kan således inte undvikas och i sällsynta 
fall kan en liten gren bli avskuren med känselbortfall som 
följd. Även om detta uppkommer har detta liten inverkan på 
upplevt hälsotillstånd. 

- Psykisk reaktion: En del donatorer upplever anspänning inför 
donationen och när den väl är genomförd är det inte ovanligt 
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med en känsla av nedstämdhet trots att allt gått bra. Denna 
reaktion är av övergående karaktär och brukar uppkomma 
någon till några veckor efter donationen. 

- Blodtryck: Det finns rapporter att de med blodtryck i 
gränslandet till högt blodtryck kan få ytterligare högre 
blodtryck än inför donationen. För denna grupp kan det bli 
aktuellt att behöva inleda en blodtrycksbehandling.  

Rehabilitering – sjukskrivning 
Vårdtiden för donatorn är cirka en vecka. Oftast sys ärren med tråd 
som inte behöver avlägsnas men annars behöver man ta bort 
stygnen efter cirka två veckor. Sjukskrivningstiden efter donation är 
oftast 4 till 6 veckor men varierar utifrån typ av arbete och hur man 
upplever sin hälsa efter donationen.  

Återbesök och fortsatt uppföljning 
När du skrivs ut från sjukhuset skickar vi ett meddelande till den 
njurspecialist som utförde donatorsutredningen. Det är angeläget 
att du livslångt har fortsatt kontroller hos en njurspecialist så att 
man i god tid kan upptäcka faktorer (exempelvis högt blodtryck, 
åldersdiabetes, prostataförstoring hos män, kronisk 
urinvägsinfektion, viss medicinering med mera) som kan ha inverkan 
på funktionen i din kvarvarande njure. Om dessa kontroller sker 
årligen eller med längre intervall kommer du överens om med den 
mottagning där kontrollerna sker. Donatorskontroll på 
njurmottagning är kostnadsfri. 
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ATT LEVA MED EN NJURE 
Njurarna har en mycket god reservkapacitet. Man kan leva ett helt 
normalt liv med bara en njure. Den första levandegivardonationen 
skedde i Sverige 1964 och i Uppsala 1974. Sedan dess har det gjorts 
många efterundersökningar av njurdonatorer och man har upprepat 
funnit att donatorerna har en fullt tillräcklig njurfunktion högt upp i 
åren. Vi känner oss trygga i att fortsatt utföra transplantationer med 
njurar från levande givare. 

PRAKTISKA FRÅGOR 

Särskilt högriskskydd, Sjukanmälan och Försäkringskassan 
Under utredningstiden kan man sjukanmäla sig för den tid man är 
på undersökningar. Man sjukanmäler sig till arbetsgivaren som 
betalar sjuklön som vid vanlig sjukskrivning. För att 
inte få en karensdag ska man ansöka om så kallat 
Särskilt högriskskydd. Ansökan skrivs under av 
läkaren vid första besöket och ska lämnas till 
försäkringskassan.  
 
Försäkringskassan underrättar dig och din arbetsgivare som sedan i 
efterhand från försäkringskassan får full kompensation för 
sjuklönekostnader som har samband med donationen.  
 
För egenföretagare som har försäkringsavtal med fler karensdagar 
gäller inte särskilt högriskskydd. I dessa fall träffar man med 
kuratorns hjälp ett särskilt avtal om vad som ersätts. 
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Landstinget 
Det är den njursjukes (mottagarens) hemlandsting som ersätter 
inkomstbortfall som inte omfattas av försäkringskassan eller annan 
sjukförsäkring. Ersättningen är skattepliktig och det görs avdrag för 
preliminär skatt. Informera i god tid din arbetsgivare om vad som är 
på gång. För egenföretagare är det särskilt viktigt att få klargjort vad 
som ersätts och i synnerhet om årsinkomsten överstiger 7,5 
basbelopp. Gränser är förhandlingsbara men alla parter måste vara 
överens om vilka förutsättningar det är som gäller. 
 
Hemlandstinget ersätter även merkostnader i samband med 
utredning och donation såsom resor, parkering, eventuella 
vårdavgifter, telefon, läkemedel med mera. Om man har andra 
merkostnader ska man tidigt ta upp detta med kurator för att få 
klargjort om de omfattas av ersättning vilket exempelvis kan röra 
tillsyn av barn eller husdjur i samband med sjukvårdskontakter. 
 
Om man har en mer marginell vardagsekonomi bör man meddela 
detta till kuratorn då ersättningen från landstinget sker med en 
fördröjning. För övriga är det enklast att mer sällan göra en 
sammanställning av utgifter än fortlöpande. Den njurmottagning där 

- Ansök om särskilt högriskskydd 
 

- Sjukanmäl dig hos din arbetsgivare – med det särskilda 
högriskskyddet får du ingen karensdag och arbetsgivaren 
får i efterhand kompensation för din sjuklön 

 
- Sjukanmäl dig till försäkringskassan om du är studerande, 

arbetslös eller egenföretagare 
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du utreds hjälper dig med kontaktuppgift till den kurator eller 
verksamhetschef i den njursjukes hemlandsting dit du ska skicka 
dina ersättningsanspråk där man bifogar: 

 
o Kopia av lönebesked där avdrag framgår 

(för egenföretagare vidimering av företagets revisor) 
o Kopia av utbetalningsavi från försäkringskassan där 

ersättning framgår 
o Kvitton på merkostnader 

Försäkringar 

Patientförsäkringen 
Vid vård på sjukhus omfattas alla av patientskadeförsäkringen. 
Försäkringsvillkoren tolkas något mer välvilligt om organdonator 
kommit till skada.  
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EGNA ANTECKNINGAR/MINNESLISTA FRÅGOR 
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MINA UNDERSÖKNINGAR 
UNDERSÖKNING Datum Klockan 
Sköterskebesök - provtagning   
Läkarbesök   
Kompletterande prover   
Glukosbelastning (diabetes)   
Iohexolclearance (njurfunktion)   
EKG   
Arbetsprov (kärlkramp)   
Lungröntgen   
CT njurar – skiktröntgen   
Kuratorssamtal   
   
   
Läkarbesök – 
transplantationskirurgen 

  

Inläggning avdelning 65A1   
Operationsdag   
   
Tremånaderskontroll   
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LÄNKAR 
 

 www.akademiska.se 

Livsviktigt – om organdonation www.livsviktigt.se 

 www.merorgandonation.se 

 www.njurforbundet.se 
 

På engelska finns från en internationell 
organisation, KDIGO (Kidney Disease Improving 
Global Outcomes) med mer omfattande riktlinjer 
(guidelines) och referenser. En av dessa berör 
levande njurdonation: 
http://kdigo.org/home/guidelines/  

KARTA ÖVER AKADEMISKA 
Transplantationsavdelningen heter avdelning 65A1, och man 
kommer dit genom ingång 70. 
 

 
Avd 65A1 

Ingång 70 Transpl. 
mottagningen 
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Denna broschyr skriven i mars 2019 
Bengt von Zur-Mühlen 
Docent och Överläkare vid Transplantationskirurgen i 
Uppsala 

 
Organdonation bygger på ett 
frivilligt system där vi ställer 

upp för varandra. Utan 
frivilliga kan ingen få ett nytt 

organ. 
 

- Inte Du heller. 


