Organdonation
I SVERIGE

Svar på hur
organdonation
fungerar

Vem kan bli
hjälpt av en
donation?

Vem kan bli
en organdonator?

ORGANDONATION RÄDDAR LIV

Sjukvården gör allt som kan göras
för att rädda liv, oavsett patientens
inställning till organdonation. I de
fall en persons liv ändå inte går att
rädda och döden konstaterats, blir
frågan om donation aktuell.

Donation
och

Transplantation
Ordet donation betyder gåva. Organdonation innebär att man ger ett eller flera
organ som gåva. Man kan också donera
vävnader.
Transplantation innebär en överföring
av organ eller vävnad från en kropp till
en annan, i syfte att ersätta mottagarens
skadade eller sviktande organ med donatorns fungerande.

De flesta människor i Sverige
vill donera sina organ efter
döden. Enligt en undersökning
av EU-kommissionen år 2010
vill nästan 85 procent av svenskarna donera organ.
Trots denna utbredda önskan
att donera är det många som
inte har förmedlat sin inställning till någon, och det dör en
person i veckan i väntan på organ i Sverige.

85%

AV SVERIGES BEFOLNING
är positiva till
organdonation

RELIGION
och

organdonation
Alla de stora världsreligionerna är positiva till
organdonation. Trots detta kan det finnas människor som av religiösa eller personliga skäl är
tveksamma eller negativa till organdonation.
Inom en religion kan det dessutom vara svårt
att skilja på, vad som är religiöst förankrat,
vad som är kulturellt betingat eller vad som är
tradition.
Det är de olika religionernas allmänna syn på
döden och den döda kroppen som präglar de
troendes inställning till organdonation. Oavsett religiös övertygelse, är det viktigt att framhålla att i Sverige sker en organdonation med
stor respekt för den döda kroppens integritet.
Vill du läsa mer om religion och organdonation, se sida 15-16.

Hur fungerar

Organdonation

ALLA KAN SÂga ja till att
donera sina organ
Alla som vill kan säga ja till organdonation men alla kan inte bli organdonatorer. För att bli organdonator krävs att man avlider på en intensivvårdsavdelning, under pågående respiratorbehandling. Det krävs också
att den avlidne är medicinskt lämplig för att kunna donera organ.
Oavsett din religion, ålder, medicinering eller leverne kan du
uttrycka din vilja för organdonation.
Det är sjukvårdens skyldighet att respektera din vilja.

VILKA ORGAN KAN MAN

DONERA?
Varje år genomförs omkring
800 organtransplantationer
i Sverige. De organ man kan
transplantera är njurar, lungor, lever, hjärta, tarm och
bukspottkörtel.

LUN G OR

Vad innebär vävnadsdonation?

LEVER

Varje år utförs omkring 1000
vävnadstransplantationer i
Sverige.

NJUR AR

Tack vare de som donerar
exempelvis sina hornhinnor
kan människor med svåra
ögonsjukdomar behandlas
och få synen åter.
Donation av hjärtklaffar
bidrar till en stor förbättring
av livskvaliteten hos både barn
och vuxna.

TA RM

Man kan även välja att donera
till ”annat medicinskt ändamål”, som avser forskning
och metodutveckling, godkänd av en etikkommitté. Exempelvis kan bukspottkörteln, om
organet inte kan transplanteras, tas tillvara för diabetesforskning.
b u ks p ot t kö rt el

hjärta

känd
Hur du gör
din vilja

Du kan uttrycka din inställning till
donation på ett eller flera sätt,
muntligt och/eller skriftligt. Alla
sätt är likvärdiga och det är den
senast uttryckta viljan som gäller.

du KAN:
Prata med dina
närstående om din inställning
Registrera dig i
donationsregistret
www.socialstyrelsen.se/
donationsregistret
SkrivA under ett donationskort
- du kan hitta donationskort på
ditt närmaste apotek.

Det är den avlidnes inställning till
donation som är avgörande och
närstående kan inte motsätta sig
den avlidnes vilja. Om den avlidne inte meddelat sin inställning
till organdonation till någon tillfrågas de närståendes om vad de
tror att den avlidne hade velat.
Det är viktigt att du tar ställning till
organdonation under din livstid,
dels för att bespara dina närstående
en ofta mödosam beslutsprocess,
och för att sjukvården ska kunna
beakta din vilja.

Hur

går en donation till?
När en människa som samtyckt till
donation avlidit under pågående
respiratorbehandling, får behandlingen fortgå i högst ett dygn. Denna
tid behövs för att undersöka vilka
organ som kan doneras och ta reda
på vilka personer som är lämpliga
mottagare av organen.
Vid donationsoperationen, som ofta
pågår under flera timmar, deltar olika transplantationsteam som tillvaratar de olika organen. Operationen
kräver stor noggrannhet och genomförs på samma sätt som en vanlig
operation. Under operationen tas
respiratorn bort. Operationssåren
sluts och täcks med förband.
Under operationen kan det ibland
visa sig att ett eller flera organ inte
är lämpliga för transplantation.
Efter operationen förs den avlidne
till en plats där de närstående har
möjlighet att ta avsked.

Vem kan bli hjälpt av en

DONATION?
Idag kan svårt sjuka och döende
personer bli hjälpta, eller räddade till livet, tack vare en organtransplantation. En donator kan rädda livet på upp till
åtta personer.
Många personer, barn som vuxna, väntar just nu på en organtransplantation. Dessa personer
är akut sjuka eller lider av en
kronisk sjukdom. På grund av en
bristande tillgång på organ dör
människor i väntan på organ.
Väntetiden för en organdonation är ofta lång, ibland upp
till flera år. I de fall där patienten väntar på en njure är dialysbehandling ett alternativ. För
de som väntar på ett hjärta, en
lever, lungor eller tarm finns
inga andra effektiva behandlingar att tillgå än en transplantation.

Vem kan bli en

OrgandonatOR?

Av de ungefär 90 000
personer som dör
varje år i Sverige,
blir endast cirka 180
personer organdonatorer.

En förutsättning för
att bli donator efter
sin död är att man vill
donera och avlider på
en intensivvårdsavdelning medan man vårdas
med respirator.

Alla kan säga JA till
att donera efter sin
död, oavsett ålder,
livsstil och eventuella
sjukdomar.

“Det enda vi behöver bestämma är om
vi vill bli donatorer eller inte. Sjukvården
kommer alltid göra en medicinsk bedömning för att se om det är möjligt.”
Det är kvaliteten
på organen och
vävnaderna som
avgör om en person
kan donera eller inte.
Hög ålder är sällan
ett hinder för att
donera.

Kroniska sjukdomar
behöver inte heller
omöjliggöra donation.
Hälso- och sjukvårdspersonalen gör i varje enskilt fall en noggrann
medicinsk bedömning
för att avgöra om
organen kommer att
fungera i mottagarna.

Detta betyder att
du endast behöver
bestämma dig för om
du vill donera eller
inte, du behöver inte
fundera över din
medicinska lämplighet som donator.

Det finns
BARA

en död
Alla människor som dör gör det för att hjärnan totalt och
oåterkalleligt har slutat att fungera, detta kallas total hjärninfarkt.
Ofta slutar hjärnan att fungera för att hjärtat har stannat.
När hjärtat stannar upphör blodcirkulationen och hjärnan
nås därför inte av något blod. Utan syresatt blod slutar hjärnan att fungera och människan dör.
Ibland slutar hjärnan att fungera på grund av exempelvis en
hjärnblödning. Blödningen gör att hjärnan svullnar så mycket att inget blod kan passera genom hjärnan. Utan syresatt
blod slutar hjärnan att fungera och människan dör.

Man är död när blodcirkulationen till hjärnan definitivt har upphört.

Varför behöver en organdonator vårdas med

respirator?
En respirator eller ventilator är en maskin som ger konstgjord
andning och som syresätter blodet. Om hjärnans samtliga
funktioner har upphört, behöver den avlidne behandlas med
respirator för att syresätta organen. Syret är nödvändigt för att
organen inte ska bli förstörda och för att de ska kunna fungera
i de patienter som är mottagare av de donerade organen.

Levande

donation

Organdonation från levande personer är också möjlig.
I huvudsak handlar det om donation av en njure men
det är också möjligt att donera en del av sin lever.
I dagsläget kommer en tredjedel av alla transplanterade njurar från levande donatorer. Man behöver
inte vara släkting eller nära vän för att kunna donera.
Avgörande är att beslutet att donera är frivilligt.
För att kunna donera i livet, måste du gå igenom en
noggrann utredning för att säkerställa att beslutet är
väl grundat och att du som donator inte riskerar din
egen hälsa.

För att läsa mer om levande donation
– besök www.levandedonation.se

mer om

Organdonation
OCH RELIGION

Judendom

Kristendom

När det gäller organdonation är
det framför allt två principer som
blir aktuella inom judendomen:
dels vördnad och respekt för den
döda kroppen, dels plikten att främja livet och respekten för livets helgd. För en jude innebär den första
principen att organdonation kan
uppfattas som brist på respekt för
den döda kroppen. Men den andra
principen inom judendomen väger
tyngre: att främja livet för alla
som behöver en transplantation.
Judendomen inte bara tillåter utan
ser organdonation som en god
gärning.

Ett uttalande av påven kan ses
som ett uttryck för kristendomens samlade syn på organdonation: ”Varje organtransplantation grundar sig i ett beslut
av stort etiskt värde: beslutet
att utan belöning skänka en
del av ens kropp för någon annans hälsa och välbefinnande.
Häri ligger det ädla i gesten, en
gest som är en äkta kärlekshandling.”

Islam
Islam grundar sitt ställningstagande till organdonation på ett uttalande i Koranen: ”Och vem den än
är som räddar ett mänskligt liv är
det som om han eller hon har räddat hela mänskligheten.” Liksom de
andra religionerna betonar man
dock, att ett beslut om organdonation bör ske av egen fri vilja.

Den gyllene regeln i dess kristna version: ”Allt vad ni vill att
människorna ska göra för er,
det ska ni också göra för dem”
betonar dessutom, att om man
kan tänka sig att ta emot ett organ från en annan människa
bör det vara en självklarhet att
man också kan tänka sig att
donera organ.

mer om

Organdonation
OCH RELIGION

Hinduism

Buddhism

Det finns många referenser som
stöder idén om organdonation
i hinduiska skrifter. Daan är det
ursprungliga ordet på sanskrit
för donation och det betyder att
ge osjälvisk. I listan över de tio
Niyama (dygdiga handlingarna)
kommer Daan på tredje plats: “Av
alla saker som är möjliga att
donera, är det oändligt mycket
mer värt att donera din egen
kropp.”

Enligt buddhismen är organdonation en synnerligen positiv handling, eftersom den uppstår ur en
genuint medkännande önskan att
hjälpa andra. Så länge det är den
döendes uppriktiga önskan att
hjälpa andra, kan det alltså inte
på något sätt skada medvetandet
som lämnar kroppen.
Tvärtom, denna sista ädelmodiga
handling frambringar en god
Kamma/Karma. En buddhist har en
gång sagt: ”Om någon helt säkert
kommer att dö inom några ögonblick och har uttryckt sin önskan
(sin vilja) att donera sina organ
och hennes medvetande är uppfyllt av medkänsla, är det helt i sin
ordning att organen tas redan innan hjärtat har upphört att slå.”
”Att donera (Dana - att ge) är en av
de största kärlekshandlingarna.
Som jag ser det så borde det vara
en självklarhet att donera för
varje buddhist. Att vägra anser
jag är ett fastklamrande vid drömmen om ett bättre liv härnäst. Man
skall släppa taget om sig själv. Nu
och i framtiden.” (Tibetanska livsoch dödsboken).

Hinduer har en stark tro på livet
efter döden och en pågående
process för återfödelse. Karmas
lag bestämmer vilken väg själen
ska gå i nästa liv. Bhagavadgita
beskriver den dödliga kroppen
och den odödliga själen på
ett enkelt sätt som förhållandet mellan kläder och en kropp:
“När en person släpper taget om
slitna kläder och bär nya, likaså,
vid dödsfallet, släpper själen taget om dess slitna kropp och går
in i en ny.” (Bhagavadgita, kapitel
2:22).

Frågor och funderingar
Skriv ner dina frågor och funderingar här:

En folder på svenska

Organdonation
räDdar
liv

