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Överingress

Det råder stor organbrist, varje år dör människor i sin väntan. Fler organdonationer
skulle kunna genomföras om intensivvårdsavdelningarna fick mer resurser och om
attityden hos vårdpersonalen ändrades.

Här berättas om personer vars liv drastiskt förändrades när de blev i behov av nya
organ. Sanna fick en ny njure av sin storasyster för ett år sedan, i dag vet hon hur det
känns att vara frisk. Gunilla fick sina njurar utslagna av medicin mot malaria. Nu
väntar hon för andra gången på en transplantation.
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Reportage (11 829 tecken)

Ett liv på nya villkor
På den nedre delen av magen har Sanna Sköngren Karlsson ett ärr som avslöjar en
operation. I december 2005 fick hon en ny njure av sin storasyster.

 – Den psykiska påfrestningen var det som var värst innan transplantationen. Det
var många som inte förstod att jag var sjuk eftersom det inte syntes på mig.

Sanna bor i en tvåa strax söder om Stockholm. På väggarna i köket hänger fotografier på hon
och hennes syster, från tiden före och efter transplantationen. Foton där de kramas och går
med dropp i sjukhuskorridoren.

Sanna insjuknade sakta under en lång tid, och hade därför svårt att inse att hon verkligen
var sjuk. Hon fick höra att hon ”någon gång i framtiden skulle behöva en ny njure”.

– Det kändes avlägset och var svårt att ta till sig när jag kände mig frisk. Jag var inte så
pigg på att lyssna på läkarna eller ta några mediciner, säger Sanna, som i dag är 21 år.

Drygt ett år har nu passerat sedan Sanna och hennes storasyster Vendela Berg skrevs in
på transplantationsenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Oväntat besked
När Sanna var 14 år beslutade sig hennes mamma, Sussie Sköngren, att ta med henne på en
ultraljudsundersökning.

– Jag märkte att något inte stämde. Hon var krasslig för jämnan och hade ständigt
urinvägsinfektioner, säger Sussie.

Sussie visste att urinvägsinfektioner kan stiga upp i njurarna, men kunde ändå inte ana
vad som skulle hända.

Läkaren började undersöka henne och hittade den ena njuren. Den andra njuren hittades
aldrig.

Man kan leva med en njure, så länge den fungerar som den ska. Läkarna började utreda
det ensamma organet och kom dessvärre fram till att funktionen var nedsatt.

– Jag märkte inte att jag hade urinvägsinfektion eftersom det inte gjorde ont. Så jag gick
med det i flera år, säger Sanna.

Sanna hade fått skador på njurarna av alla infektioner. Den ena njuren hade blivit väldigt
förminskad och den andra fått nedsatt funktion. Hon började gå till Ungdomsenheten på
Södersjukhuset för regelbundna undersökningar där hon stannade i fyra år innan hon fortsatte
på Kungsholmsdialysen.

Vägen smalnar av och blir brantare och brantare. Vendela och jag kliver ur den vita
Volvon och promenerar upp till ett litet rött hus beläget på en höjd i skogen. Vendela, som är
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31 år, är höggravid och vågar inte göra några längre resor från sitt hem på Djurö eftersom
förvärkarna redan har satt i gång.

– För mig har det hela tiden varit självklart att jag skulle hjälpa Sanna. Vi har en väldigt
nära relation. Vi skojar ofta om telepati eftersom vi delar njure, säger Vendela och skrattar.

Vendela bor ihop med Bengt som hon nu väntar barn ihop med. Hon har även en
tolvårig son från ett tidigare förhållande.

”Var som att bära henne på mina händer”
– Sanna har alltid varit en stark och självständig person, som inte vill be om hjälp. Om jag
frågade om jag fick följa med på läkarbesöken så sa hon alltid nej, säger Sannas mamma.

Sannas föräldrar förvånades över att hon klarade sig så bra i skolan och orkade arbeta så
mycket. Men Sanna var onormalt trött. När hon kom hem på kvällen kunde hon slänga sig
helt utmattad på sängen.

– Jag fick ha ständig koll på henne. Det var som att bära henne på mina bara händer när
det var som värst, säger Sussie.

Sannas mamma började märka att dottern gömde undan medicin. Hon hittade stora
mängder i en låda. Och det pågick under flera år.

– Det var då jag kände den första hopplösheten. Att inse att Sanna inte ville ta sin
medicin.

I takt med att Sannas njurvärden blev allt mer kritiska blev det aktuellt att hitta en
lämplig donator.

Bara en enda gång, då hennes värden var riktigt instabila, har hon behövt gå i dialys.
Däremot fick hon ständigt vara beredd på att få börja med dialys om hennes provsvar skulle
bli allt för kritiska. De sista månaderna innan transplantationen tvingades Sanna att gå i sträng
diet på kalium- och proteinfattig mat. Först var hon extremt hungrig, men hon vande sig. En
middag kunde bestå av två små potatisar och två köttbullar.

Sannas föräldrar var först ut att erbjuda sig att bli njurdonatorer, men det visade sig snart
att de inte var godkända eftersom de åt mediciner. I stället började Vendela och den äldsta
brodern att utredas.

Testerna kom bort
Fem månader gick utan ett ljud från sjukhuset. Det visade sig att testresultaten hade kommit
bort samtidigt som Sanna Sköngren Karlsson blev sjukare. Hon blev tillsagd att själv välja
vem av syskonen som först skulle utredas, eftersom det skulle ta för lång tid att utreda dem
båda.

– Jag valde Vendela eftersom vi alltid haft en nära kontakt.
Så småningom kom testen fram efter ett utredningssamtal med en transplantationskirurg.

Transplantationer med levande donatorer ger i regel bättre resultat, eftersom processen då är
planerad i minsta detalj och organet endast behöver vara utan syre i någon timme. När det är
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en avliden donator kan man få hasta in till sjukhuset mitt i natten. Medan en njure från en
avliden donator i dag i genomsnitt håller i 10 – 15 år kan en njure från en levande donator
hålla i 20 år eller mer.

Vendela fick gå på en mängd undersökningar och kuratorssamtal. I sammanlagt åtta
månader utreddes hennes lämplighet som donator.

– Jag trodde hela tiden att jag skulle bli ratad. Man blev lite paranoid och började inbilla
sig saker. Det är så viktigt att det kommer fram i utredningen att man gör det av egen vilja och
inte under tvång.

Ett par dagar efter lucia 2005 var Sanna på sjukhuset för att gå på ett konsultbesök, som
är ett samtal med bland annat läkare och patientkoordinator. Hon fick då höra att de hade fått
ett återbud på en transplantation. Därmed skulle Sannas och Vendelas operationer äga rum om
ett par dagar.

– Det var skönt att vi äntligen fick ett datum. Vi fick så många besked att vi nästan inte
trodde det skulle bli av, säger Sanna.

Hon var nervös eftersom hon några år tidigare gått igenom en mindre lyckad
öronoperation. Då vaknade hon upp ur narkosen, mitt under operationen.

Den 19 december skrevs de båda in på sjukhuset. Sanna hade nu tre procent av sin
njurfunktion kvar.

– Jag hade varit rädd så lång tid innan operationen att när jag väl var på sjukhuset kände
jag att ”ni får göra vad ni vill, bara det är över någon gång”, säger Sanna.

Operationsdagen
Det hela drog igång redan på morgonen. Precis innan det var dags för operation upptäckte
läkarna att Sannas kaliumvärde var för högt, vilket kan leda till hjärtstillestånd. De satte in
dropp och operationen fick avvakta.

I samma ögonblick låg Vendela klar på operationsbordet. Fridfull musik strömmade ut
ur högtalarna samtidigt som en varmluftmaskin blåste luft över henne.

– Jag var jättenervös. Jag tänkte att nu blir det inte av.
Till slut stabiliserades Sannas värden och hon fördes in till sitt operationsrum.
– Jag fick lugnande medel och kände mig riktigt lycklig.  Det kändes som operationen

var över på en minut, säger Sanna.
Njurtransplantation sker under narkos, tar i regel två till tre timmar och betraktas numera

som en rutinoperation. Njuren placeras i vänster eller höger ljumske, utanför bukhinnan och
ansluts till blodkärlen. Den egna njuren får oftast sitta kvar.

Läkarna valde att ta Vendelas högra njure. Av den anledningen blev det en öppen
operation, eftersom man är tvungen att flytta på levern för att få ut njuren. I annat fall används
titthålsteknik.
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När Sanna vaknade upp hörde hon massa röster runt omkring sig. Hon kände sig
irriterad och var alldeles för trött för att vilja prata med någon. Hon fördes till uppvaknandet
direkt efter operationen.

Inte beredd på hur hon skulle må
Vendela mådde fruktansvärt illa när hon vaknade upp efter operationen. Hon spydde konstant
de första dygnen. Vendela och Sanna låg i skilda rum, men Sanna kunde ändå höra hur
Vendela låg och skrek.

Vendela hade under alla utredningssamtal varit fullt fokuserat på att Sanna skulle må bra
och inte tagit till sig informationen som var riktad rill henne. ”Det var Sanna som var sjuk.”.

– Jag hade vätska i hela kroppen. Jag fick en chock när jag såg mig i spegeln. Mitt
ansikte var helt uppsvullet.

Efter operationen var Sannas värden stabila, och hennes nya njure började producera
urin med en gång.

Vendelas son kom till sjukhuset på julafton och öppnade sina julklappar. Det var en
annorlunda jul för dem båda.

– Det kändes viktigt att hålla min son underrättad om allt som skulle hända i och med
donationen. Det tog nog ett helt år innan han förstod ordentligt vad som har hänt.

Den 26 december blev Vendela utskriven.
Hon drar upp tröjan och visar sitt ärr för mig.

– Läkarna ritade med streck på magen där snittet skulle hamna, säger hon samtidigt som
hon pekar på magen.

Hon har fått frågan vad hon skulle göra om hennes son skulle behöva en njure. Tanken
har slagit henne, men hon känner samtidigt att hon inte kan gå och ”spara” på sin njure på det
sättet. Hon är lycklig över att hon kunde hjälpa sin syster. Det innebar ett slut på all oro.

Mycket medicin blev mindre
Sanna böjer sig ned och plockar upp en dosett med rött lock ur sin handväska. Det är en
medicinlåda med ett fack för varje dagsdos medicin. I dag tar Sanna ungefär 15 tabletter om
dagen men det kommer att bli färre.

– Numera känns det inte mycket alls! Jag tog femtio tabletter om dagen när det var som
värst. En njurtransplanterad måste äta immundämpande mediciner livet ut, annars riskerar
man att organet stöts bort.

Sannas operation blev lyckad. Läkarna har sagt att hon har de allra bästa förutsättningar.
Hon har haft en levande donator som dessutom var ung och helt frisk. Och Sanna har inte
visat några tendenser på avstötning. Har hon tur får hon leva med njuren livet ut.

Sanna fick dock en mängd biverkningar av de immundämpande medicinerna.
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– Jag fick alla biverkningar som finns, finnar i hela ansiktet, började tappa hår, fick
mörka hår över hela kroppen och gick upp mycket i vikt på kort tid. Det var jobbigt när allt
kom samtidigt.

Kompisar svårt att förstå
Värst av allt var den psykiska påfrestningen före transplantationen. Det kändes som ingen
riktigt förstod Sanna.

– Kompisar kunde inte förstå varför jag var så trött jämt eftersom jag inte pratade så
mycket om min sjukdom och då det inte syntes på mig. När folk frågade hur jag mådde tyckte
jag att allt var bra. Men nu ser jag annorlunda på det.

Sanna lyssnade mycket på andra förut. Och läste på Internet om andras
donationshistorier. Bland annat om en kvinna som endast fick behålla sin njure i fem år. ”Hur
många transplantationer ska jag behöva göra egentligen?”, minns hon att hon tänkte.

– Jag var rädd innan, men inte längre. Och skulle jag behöva gå igenom det en gång till
så vet jag hur det går till, säger Sanna.

Sanna fick ett nytt liv efter att hon fått sin systers ena njure. Innan operationen insåg hon inte hur
dåligt hon mådde.
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FAKTARUTA
Njurarnas funktion
Njurarnas viktigaste funktion är att rena blodet. Men de säkerställer även att
kroppen har rätt mängd vatten och väsentliga mineraler samt hjälper till att
kontrollera blodtrycket, kalkomsättningen och produktionen av röda blodkroppar
genom att producera speciella hormoner.

Läs mer på: www.njure.nu

FAKTARUTA
Levande eller avliden donator?
Njurtransplantationer hör till de transplantationer som kan göras
både med en levande och en avliden donator. Varje år görs
110–150 njurtransplantationer. De sista åren har ungefär 40
procent av njurarna kommit från levande donatorer.

Det ställs en mängd krav på en levande givare. Personen
måste vara helt frisk och får därför gå igenom en mycket
omfattande medicinsk utredning. Donatorn ska också vara
psykiskt stabil och vilja göra donationen helt utan påtryckningar.
Vanligast är att det är en familjemedlem, eller en nära vän.
Anonyma donatorer förekommer också. Finns det ingen lämplig
donator i personens omgivning blir det i stället aktuellt med en
avliden donator. Alla patienter som har avlidit i total hjärninfarkt
under pågående respiratorbehandling är möjliga organdonatorer.
Det är inte åldern utan organens kondition som är avgörande.

Läs mer på donationsradet.se
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Personporträtt (7664 tecken)

Malariamedicinen slog ut hennes njurar
På mitten av 80-talet är Gunilla Stenström och hennes sambo ute på en
jordenruntsegling. Resan slutförs aldrig. Gunilla blir allvarligt sjuk och är tvungen att
återvända hem igen. I dag tillbringar hon mer än 18 timmar i veckan på att rena sitt
blod, för att överhuvudtaget kunna överleva.

När Gunilla och hennes sambo nådde Afrika började de att äta medicinen Kinin mot malaria.
Gunilla insjuknade ordentligt; fick magsmärtor, blåsor på kroppen och magrade. Hon begav
sig därför hem till Sverige. Diagnosen som läkarna gav henne var njursvikt, en form som
kallas glomeriusnefrit. Det innebär att den egna njurvävnaden förstörs, i en ofta långdragen
process.

Gunilla blev tillsagd att hon skulle komma att behöva börja äta mediciner och gå i
dialys. ”Du får räkna med att börja behandlingen inom allt från en månad till tre år” var det
enda läkarna kunde säga. Gunilla förklarade för läkarna att hon inte tänkte sitta hemma och
vänta på att bli sjuk.

– Jag åkte tillbaka till Tanzania och arbetade på en svensk förskola. Min sambo fick
arbete på svenska ambassaden.

I två och ett halvt år blev Gunilla kvar innan hon så småningom blev sämre och behövde
behandling och åkte hem. Läkarna tror att Gunilla fick en allergisk reaktion av kininet.
Reaktionen anmäldes till läkemedelsnämnden, men i Sverige kan man inte få ut något
skadestånd för läkemedelskador, som till exempel i USA.

Hon började gå i dialys och gjorde det i två år. 1991 fick hon en njure från en avliden
donator. Den kunde hon leva med i elva år innan kroppen stötte bort den.

Överlever inte utan dialys
Gunilla ligger i sjukhussängen. I lite över fyra år har hon nu väntat på sin andra njure och är
åter i dialysbehandling. Grova nålar förs in i blodkärl i armen av en sjuksköterska. Runt
omkring ligger andra patienter i sjukhussängar, som liksom Gunilla inte skulle leva om de inte
fick rena sitt blod. Vid dialysen renas blodet utanför kroppen i en konstgjord njure, en så
kallad dialysator. Slaggprodukterna avlägsnas ur blodet. För att kunna transportera det blod
som krävs ut ur kroppen måste man ha tillgång till ett blodkärl med stor vidd. Det kan göras
genom att man skapar en så kallad fistel, vilket ökar blodflödet genom venen och gör att den
blir tillfälligt förstorad.

– Jag har lätt för att koppla bort smärta. När jag gick till tandläkaren för att rotfylla en
tand så somnade jag, säger hon och skrattar.
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Den stickande lukten i rummet tränger in i min näsa. Blodet börjar söka sig ut genom
den långa slangen och vidare upp genom dialysfiltret.

Tre gånger i veckan, sex timmar per gång, tvingas Gunilla ligga i sjukhussängen för att rena sitt blod.

Gunilla kliar sig på armen. Många dialyspatienter har klåda på kroppen. Orkeslöshet är även
något de flesta känner av. Resten av symtomen är individuella.

– Under fem timmars dialys går det åt lika mycket energi som under ett maratonlopp
enligt min läkare.

Gunilla försöker koppla av under dialysen. Hon passar på att sova, läsa och titta lite på
tv.

– Tre deciliter blod är utanför kroppen på samma gång. Det får mig att frysa mycket,
förklarar Gunilla.
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Utvecklat antikroppar
Eftersom Gunilla redan har blivit transplanterad en gång har hennes kropp utvecklat mer
antikroppar än vad som är vanligt hos andra människor. Det betyder att hon har små
marodörer i kroppen som är extra anfallslystna om främmande vävnad placeras i hennes
kropp. Antikroppar kan förutom vid tidigare transplantation bildas efter till exempel graviditet
och blodtransfusion.

Fyra gånger om året gör hon ett test för att se hur mycket antikroppar hon har i blodet.
I dag har hennes antikroppar bra värden jämfört med för ett tag sedan, vilket betyder att det är
större chans att hitta en passande njure.

Alltid redo
– Sjukhuset kan ringa när som helst. Jag tänker ständigt på det. De har en handfull nummer
som de alltid kan nå mig på.

När en lämplig donator finns så går det fort. Gunilla vet vad det innebär. När hon fick
sin första njure var det bråttom.

– Sjukhuset ringde tidigt på morgonen. Jag slängde ihop de viktigaste sakerna och
kastade mig i en taxi. Jag skulle helst vara där inom en halvtimme, säger Gunilla.
Transplantationen gick bra. Hennes tillvaro förändrades som från natt till dag. Helt plötsligt
gick det upp ett ljus för henne hur dåligt hon tidigare mått.

– Att kunna kissa igen! Det var otroligt. Jag har inte gjort det på fyra år nu.
För njursjuka samlas all vätska och slaggprodukter i stället i hela kroppen. Fastän att

Gunilla kände sig förhållandevis frisk var hon tvungen att äta en mängd mediciner. En person
som transplanteras måste äta immunhämmande mediciner livet ut. Gunilla gick upp 30 kilo av
allt kortison. Viktuppgången bekymrar henne inte.

Värmen plågar
Den värsta tiden är på sommaren. En konstant törst gör att Gunilla får suga på isbitar för att
inte få i sig för mycket vätska.

– Det är svårt. Max en och en halv liter vätska per dygn, inklusive det som finns i maten
man äter, är vad jag tillåts få i mig, säger Gunilla.
Njurpatienterna måste följa strikta matrestriktioner. Bland annat får de inte äta för mycket
kalium. Blir kaliumvärdet för högt kan hjärtat stanna. Kalium finns i banan, choklad, nötter,
avokado, apelsin och juice.

De kan däremot passa på att äta det mesta under dialysen, eftersom behandlingen tar
hand om ämnena. Patienterna väger sig innan dialysbehandlingen för att se hur mycket vätska
de ska avlägsna under dialysen. Oftast är det mellan två och fyra kilo. Det man dricker under
dialysen måste räknas in.



13

Lång väntan
De första tre kvartalen under 2006 har 15 personer blivit transplanterade i Huddinge och 31 i
Uppsala. Transplantationsenheterna upprättar själva sina väntelistor som gås igenom när
organ blir tillgängligt. Gunilla trodde att det var en och samma lista för hela landet då hon
satte upp sig.

– Hade jag vetat att det fanns olika listor hade jag ju ställt mig på Uppsalas, säger hon.
Det är inget alternativ nu eftersom hon då hamnar sist i kön. Men Gunilla ligger bra till

på väntelistan på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Fast väntan har varit lång. I
över fyra år har hon behövt gå i dialys tre gånger i veckan, minst sex timmar vid varje tillfälle.
Trots all tid hon tillbringar i sjukhussängen är Gunilla egenföretagare och arbetar mer än
heltid, vilket är ovanligt för en dialyspatient.

Gunilla tänker tillbaka på åren som hon var ute på långsegling.
– Det var bland de bästa åren i mitt liv.

Hon älskar fortfarande skärgården och spenderar så mycket tid där som det bara går.

Fotnot: En tid efter vårt möte fick Gunilla en ny njure.

Fakta
Njursvikt

Njursvikt kan orsakas av en njurinflammation eller ärftliga
sjukdomar men kan även många gånger vara ett resultat av andra
sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och allmän kärlförkalkning.
Överdriven konsumtion av vissa smärtstillande läkemedel ökar
risken för njursvikt. Njursvikt kan vara kronisk eller akut. Vid
kronisk njursvikt utvecklas sjukdomen gradvis och symtomen
kommer först efter en längre tids sjukdom. Förloppet är betydligt
snabbare vid akut njursvikt. Ett tecken kan vara att mängden urin
minskar kraftigt och i vissa fall upphör helt.
Njursvikt innebär att njurarnas kapacitet är delvis eller helt nedsatt.
Njurarna klarar inte längre av att rena blodet, vilket gör att
slaggprodukter och vätska successivt ansamlas i blodet. När
lagringen blir för stor börjar personen känna sig sjuk och måste
börja behandlas med dialys.
Läs mer på: karolinskauniversitetssjukhuset.se

Fakta
Hur gör man sin vilja att donera känd?

Man kan göra sin vilja känd genom att informera sina
närstående, fylla i ett donationskort eller anmäla sig till
Donationsregistret. Man kan använda ett eller flera av
dessa sätt. De är alla lika giltiga och det är den senaste
uppgiften som gäller.

Läs mer på: donationsradet.se
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Nyhetsfeature (5040 tecken)

Donatorer försummas
– För att få fler donatorer är det i dag stor fokus på att fler ska delge sin vilja och att de
anhöriga ska säga ja. Och visst, det är viktigt. Men det är inte viljan som är det stora
problemet. Det måste tillföras resurser till intensivvårdsavdelningarna så att vi kan ta
hand om dem som dör på ett sätt så att de kan donera, säger Henrik Gjertsen,
transplantationskirurg på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Internationellt sett är Sverige i topp när det gäller transplantationskirurgernas kompetens.
Däremot är vi mycket dåliga räknat i antal donatorer per miljon invånare. Varje år dör en rad
människor i väntan på ett nytt organ.

– Vi behöver resurser till intensivvårdsavdelningarna så att vi kan ta hand om alla
potentiella donatorer. Som det är idag slinker en mängd personer emellan på grund av dålig
ekonomi. Fler transplantationer skulle kunna genomföras varje år om det fanns fler
intensivvårdsplatser och personal att bemanna dem säger Henrik Gjertsen.

Idag får inte alla plats på intensivvårdsavdelningarna (IVA), det måste prioriteras vilka
som ska få intensivvård. Stroke är den vanligaste dödsorsaken för personer som blir
donatorer. Är stroken stor är det vanligt att denne läggs på en vanlig vårdavdelning för en
stillsam död, i brist på respiratorplats, istället för att vårdas på intensiven.

– Självfallet är målet att patienterna ska överleva, men potentiella donatorer försummas
på detta sätt.  Fler människor skulle även kunna räddas om de fick vårdas på IVA, säger
Henrik Gjertsen.

Attityder måste ändras
Henrik Gjertsen förklarar att attityden hos vårdpersonalen måste ändras och bland de
ansvariga. De måste ge klara signaler att donation är en prioriterad uppgift som det också
avsätts resurser till.

– Som det nu är organiserat har alla mer än fullt upp. En donation tillkommer som något
extra som på sätt och vis inte kommer någon lokal patient till godo. Är man så pressad som de
flesta inom vården är, är det ofta svårt att hinna med, orka och klara av att mobilisera den
extra insats som krävs för att ta fram en donator.
Henrik Gjertsen menar att de dagligen är tvungna att prioritera och att det nästan jämt är tids-,
resurs- och personalbrist. Då är en döende som eventuellt kan bli en donator inte vad som
prioriteras högst. Det blir därför eldsjälarna som håller aktiviteten uppe på sjukhusen, anser
han.
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Nya regler gynnar inte donation
Den 1 januari 2007 infördes EU: s arbetsdirektiv på sjukhusen. De reglerar bland annat
övertidsarbete och vila.

 Henrik Gjertsen är negativ och menar att de nya reglerna definitivt inte kommer bidra
till någon ökad donationsfrekvens.

– De nya arbetstidsreglerna som bland annat styr övertid inskränker den flexibilitet som
krävs för en så oförutsägbar verksamhet som donation. Transplantation och donation är något
som inte kan planeras och kräver flexibilitet både från ledning och från den involverade
personalen. Vårdarbete varierar från lugna till hektiska perioder som kräver att man har
möjlighet att jobba extremt mycket, annars klarar man inte av att ta hand om donatorer och
organ, förklarar han.

Sjuksköterskebrist – det verkliga problemet
Peter Rönnerfalk, medicinsk rådgivare på Stockholms läns landsting, är en av dem som är
involverad i resursfördelningen på sjukhusen. Han håller med om intensivvårdsplatsernas
viktiga roll, men menar att situationen inte skulle förbättras avsevärt av att resurser fördelas
om.

– Det skulle ändå inte finnas några sjuksköterskor att bemanna intensivvårdsplatserna
med. Det ser något bättre ut nu än för ett tag sen, eftersom ett antal IVA-sjuksköterskor som
kommer att arbeta i Stockholm snart är färdigutbildade, säger han.

I dag används en stor andel utländsk, främst tysk, arbetskraft. De har räddat situationen i
akutläget men räcker inte till på sikt.
Peter Rönnerfalk anser att utbildning av intensivvårdssjuksköterskor är en av de viktigaste
verktygen för att IVA-situationen ska kunna förändras inom en snar framtid.

– Nästa satsning blir om ett par år då fler sjuksköterskor kommer att specialutbildas.
Först då kan extra resurser ge resultat.
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Fler organdonationer skulle kunna genomföras om det tillfördes mer resurser till
intensivvårdsavdelningarna. Som det är idag glider många donatorer förbi, förklarar Henrik Gjertsén.

Fakta
Vem kan donera efter sin död?
För att kunna bli aktuell som organdonator måste patienten
avlida i en total hjärninfarkt medan han eller hon vårdas i
respirator på en intensivvårdsavdelning. Eftersom bara ett
mycket litet antal av alla som dör avlider på detta sätt, innebär
det att antalet möjliga organdonatorer i Sverige för närvarande
är omkring 250–300 per år.
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Fakta
Samhällsekonomiska vinster
Förutom att rädda livet eller avsevärt höja livskvaliteten,
finns det ekonomiska vinster med en organdonation. En
dialysbehandling kostar cirka 500 000-600 000 kronor
om året, livet ut. En njurtransplantation kostar cirka 300
000 kronor första året. Till det tillkommer en årlig
kostnad på omkring 75 000 kronor för kontroller och
medicin. Därutöver kan patienten oftast arbeta efter
operationen, något få dialyspatienter kan

Läs mer på donationsradet.se
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Arbetsrapport

Ämnesval och Syfte
Det finns en stor kunskapsbrist om organdonation hos människor, samtidigt som frågan om
donation rör oss alla. Ingen vet vem som kommer att ställas inför organdonation. Ingen vet
heller om man någon gång kommer bli så allvarligt sjuk att man behöver en transplantation.
Jag har valt att rikta in mig på njurdonation för att kunna gå in på djupet på ett sätt som inte
skulle vara möjligt om jag skulle behandla olika sorters organ på samma antal tecken.

 Mitt syfte med denna artikelserie är att visa för människor hur donationsprocessen går
till, vilka som kan bli donatorer och under vilka omständigheter. Samtidigt vill jag presentera
några problem och brister som finns inom donationsprocessen i Sverige som hindrar att fler
donationer görs. Jag vill även skildra hur det är att leva som njursjuk och tvingas gå på
krävande dialysbehandling för att över huvud taget kunna överleva, samt beskriva hur det är
att leva som ung njursjuk för att sedan bli transplanterad med en levande donator. Här vill jag
belysa flera inblandades synvinkel, inte bara mottagare och givare.

Jag vill genom att skildra dessa personer, som lever liv där de normala ramarna sätts ur
spel, få människor att förstå hur viktigt det är att man ska delge sin vilja om donation. Jag vill
också skapa diskussion hos profession och politiker om behovet av fler organdonationer.

Presentation av innehåll
1. Reportage - ”Ett liv på nya villkor” (13 200 tecken inklusive faktarutor), illustration.
Syftet med denna artikel är att illustrera hur det är att leva som njursjuk, skildra hur tiden
innan, under och efter transplantation kan te sig. Jag vill även berätta hur det är för den som
ger bort ett organ och hur det är för de anhöriga att leva nära inpå en njursjuk person.

2. Personporträtt - ”Malariamedicinen slog ut hennes njurar” (7746 tecken inklusive
faktaruta), foto.
Poängen med detta porträtt är att skildra hur det är att leva i väntan på en ny njure och
samtidigt gå i krävande dialysbehandling, motsvarande nästan 20 timmar i veckan, för att
överhuvudtaget överleva.

3. Nyhetsfeature – ”Potentiella donatorer försummas” (5213 tecken inklusive faktarutor),
illustration.
Poängen med denna artikel är att lyfta fram en del av problemen med donationer. En
transplantationskirurg och en medicinsk sakkunnig från Stockholms läns landstinget uttalar
sig om vad de tycker är de främsta orsakerna till den låga donationsfrekvensen i Sverige.
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Tänkt publicering
I en dagstidning, till exempel Dagens nyheters söndagsbilaga eller på Insidan, eller SvD. I
första hand har jag tänkt Stockholmstidningar, eftersom jag har Stockholmsfokus i artiklarna.
Men andra dagstidningar skulle också lämpa sig, till exempel Göteborgsposten, Sydsvenskan,
Corren, NSD, eller Nerikes Allehanda.

Kort sammanfattning research
En stor del av min research har bestått av intervjuer. En hel del intervjuer var rakt igenom
tänkta som rena researchintervjuer, medan en del var tänkta att resultera i artiklar men som
sedan inte gjorde det. I vissa fall var det inte lika intressant eller dramatiskt som jag från
början hade trott. Jag ångrar inte att jag gjorde så pass många intervjuer då det gav mycket bra
information av kompetenta människor inom ämnena.

Utöver intervjuerna har jag tagit del av information som finns att hämta på webbplatser
om organdonation, (se källförteckning), Lars Grönvalls utredning ”Transplantationer räddar
liv” som är en utredning om vilka möjligheter det finns att öka tillgången på organ för
transplantation samt litteratur. (se källförteckning)

Diskussion om vinkling, form och gestaltning
Jag vill i min artikelserie i första hand vara en fluga på väggen som objektivt presenterar hur
det ligger till för läsaren, och inte berätta för dem var de ska tycka och tänka om det jag
skriver. Jag vill att människor ska få upp ögonen för hur det är att leva ett liv där ramarna som
majoriteten av oss tar för givna sätts ur spel, samt att människor på samma gång ska få nys om
en del av de problem som donationsprocessen innefattar.

Jag vill att människor ska bli berörda när de läser min artikelserie, främst av reportage
och personporträtt.

Jag har dock fått tänka om en del under resans gång i mina val av vilka artiklar jag
skulle skriva. Det visade sig som sagt att vissa påtänkta personer och faktum inte var lika
intressanta som jag från början trott.

Etiska problem
Vid en av citatkollarna skickade jag en sammanfattning av vårt samtal, eftersom vårt samtal
hade ett ganska komplicerat innehåll; vi pratade bland annat om transplantationskirurgins
utveckling de senaste åren samt en hel del medicinnamn och liknande. Men vi pratade även
om brister i donationsprocessen vilket han vid citatkollen helt plötsligt tyckte att han sagt på
ett annat sätt än jag skrivit. Vid nästa citatkoll var det ytterligare något han inte höll med om
att han sagt, eller ansåg att han uttryckt klantigt, men som jag vet att han sa.

Jag har då ändrat eller tagit bort saker som inte passat in i sammanhanget, men behållit
åsikter som jag vet att han uttryckt vid vårt samtal. Jag har lärt mig att ju mer kontroversiella
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en persons åsikter är, desto mer ska man akta sig för att skicka hela texter för citatkoll. När
personen ser det på papper, ser det hela mycket mer dramatiskt ut.

Citatkontroll
Förutom att skicka citaten, har jag ett par gånger skickat hela intervjukladdar och i ett par fall
hela artiklarna till personerna jag intervjuat. Det har bland annat gjort för att få hjälp med
faktagranskning. Jag skickade även hela artiklarna till personerna i mitt personporträtt och
reportage, eftersom jag tycker det är viktigt att de som privatpersoner inte känner sig
utelämnade på något sätt, speciellt eftersom de redan har det rätt kämpigt i och med sina
sjukdomar.

Fullständig källförteckning

1. Intervjuer
Marita Bladh, patientkoordinator, 18 oktober och 10 november, samt ett par gånger på telefon.

Maria Söderkvist doantionsspecialiserad sjuksköterska, 2 november.

Gunilla Stenström, väntar på njure, 8 och 15 november samt ett antal gånger på telefon.

Åsa Welin, donationsrådet, (telefonintervju), 9 november.

Staffan Hallin, utredare enheten för hiv, Socialstyrelsen, 10 november.

Öystein Jynge, transplantationskoordinator OFO Mellansverige, 13 november.

Richard Ahlsröd, transplantationskoordinator OFO Mellansverige, 16 november.

Henrik Gjertsen, transplantationskirurg Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, 21
november.

Vendela Berg, donerat njure till sin lillasyster, 28 november.

Sanna Sköngren Karlsson, fått njure av sin syster, 29 november och 6 december samt på
telefon ett par gånger.

Sussie Sköngren, mamma till Sanna och Vendela, 5 december, telefonintervju.

Jan Karlsson, pappa till Sanna, 8 december, telefonintervju.

Peter Rönnerfalk, medicinsk rådgivare på Stockholms läns landsting, 14 december,
telefonintervju.

Annika Tibell, verksamhetschef transplantationsenheten Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge, via telefon och mejl.
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2. Webbsidor:

www.donationsradet.se
www.livetsomgava.nu
www.sos.se
www.hs.se
www.yestolife.nu
www.njure.nu

3. Litteratur
Anhörigas psykosociala behov vid organdonation av Marianne Omne Pontén, Dalarnas
forskningsråd – rapport, 1988.

Organdonation – att ge livet i gåva, en fenomenografisk studie, av Caroline Hybinette,
Linköpings universitet, 2001.

Den döda kroppen – psykologiska & socialmedicinska aspekter på organdonation,
transplantation och dödskriterier av Margareta Sanner, Institutionen för social medicin,
Uppsala universitet, 1991.

Problem jag stött på
Vid mitt första möte med Gunilla Stenström då jag skulle vara med på hennes dialys, gick allt
annat än enligt planerna. Jag hann inte ens börja ställa någon av mina förberedda frågor innan
jag svimmade och helt plötsligt låg under hennes sjukhussäng. Vi löste det genom att ses
veckan därpå i dialysavdelningens väntrum ett par timmar innan hon skulle påbörja dialysen.
Från början hade jag tänkt att göra mitt reportage om Gunilla, men nu var det inte att tänka på
längre. Nu är jag dock bara glad för det, då jag redan innan började fundera på att söka upp en
person som genomgått en donation med en levande donator, och belysa de bådas perspektiv.

Ett par dagar innan deadline för C-projektet fick jag reda på att Gunilla blivit transplanterad,
men att läget fortfarande är osäkert. Jag är självklart överväldigad för hennes skull, men
samtidigt betyder det att mitt personporträtt inte är ”aktuellt” längre. Jag kommer lösa det
genom att lägga till en fotnot i slutet där jag förklarar att ”en tid efter vårt möte fick Gunilla
en ny njure”.


