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dOnatIOn?

VEm kan blI 
En ORGan-
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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 

tRanSplantatIOn
ORdEt dOnatIOn bEtydER GåVa. ORGandO-
natIOn 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 dOna-
tORnS funGERandE.

Och



aV SVERIGES bEfOlnInG 
äR pOSItIVa tIll 
ORGandOnatIOn

De flesta människor i Sverige 
vill donera sina organ efter 
döden. Enligt en undersökning 
av EU-kommissionen år 2010 
vill nästan 85 procent av sven-
skarna donera organ. 

Trots denna utbredda önskan 
att donera är det många som 
inte har förmedlat sin inställn-
ing till någon, och det dör en 
person i veckan i väntan på or-
gan i Sverige. 85%



 
ORGandOnatIOn 
Alla de stora världsreligionerna är positiva till 
organdonation. Trots detta kan det finnas män-
niskor 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. Oavs-
ett religiös övertygelse, är det viktigt att fram-
hålla att i Sverige sker en organdonation med 
stor respekt för den döda kroppens integritet.
Vill du läsa mer om religion och organdona-
tion, se sida 15-16.

Och

RElI-
GIOn



 
ORGandOnatIOn 

huR funGERaR 

alla kan SÂGa ja tIll att 
dOnERa SIna ORGan

Alla som vill kan säga ja till organdonation men alla kan inte bli organ-
donatorer. För att bli organdonator krävs att man avlider på en intensiv-
vårdsavdelning, 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.

ORGan-
dOnatIOn 



VaRjE åR GEnOmföRS OmkRInG 
800 OrgAnTrAnSplAnTATIOnEr 
I SVERIGE. dE ORGan man kan 

tRanSplantERa äR njuRaR, lun-
GOR, lEVER, hjäRta, taRm Och 

bukSpOttköRtEl.

Vad InnEbäR VäVnadS-
dOnatIOn?

VArjE år UTFörS OmkrIng 1000 
VäVnadStRanSplantatIOnER I 

SVERIGE.

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.

man kan äVEn Välja att dOnERa 
tIll ”annat mEdIcInSkt än-

damål”, SOm aVSER fORSknInG 
Och mEtOdutVEcklInG, GOd-

känd aV En EtIkkOmmItté. ExEm-
pElVIS kan bukSpOttköRtEln, Om 
ORGanEt IntE kan tRanSplant-
ERaS, taS tIllVaRa föR dIabEtES-

fORSknInG.

VIlka ORGan kan man

dOnERa?

 hjäRtabukSpOttköRtEl

njuRaR

lunGOR lEVER

taRm
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Det är den avlidnes inställning till 
donation som är avgörande och 
närstående kan inte motsätta sig 
den avlidnes vilja. Om den av-
lidne inte meddelat sin inställning 
till organdonation till någon till-
frågas 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.  

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. 

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.

du kan:



GåR En dOnatIOn tIll?du kan:

när en människa som samtyckt till 
donation avlidit under pågående 
respiratorbehandling, får behandlin-
gen 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 oli-
ka transplantationsteam som tillvara-
tar de olika organen. Operationen 
kräver stor noggrannhet och genom-
förs 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. 

huR



VEm kan blI hjälpt aV En

dOnatIOn?
IdaG kan SVåRt Sjuka Och döEndE 
pERSOnER blI hjälpta, EllER Räd-
dadE tIll lIVEt, tack VaRE En OR-
GantRanSplantatIOn. En dOna-
tOR kan Rädda lIVEt på upp tIll 
åtta pERSOnER.

månGa pERSOnER, baRn SOm Vux-
na, VäntaR juSt nu på En ORGan-
tRanSplantatIOn. 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 ORGandOna-
tIOn äR Ofta lånG, Ibland upp 
tIll flERa åR. I dE fall däR patIEnt-
En VäntaR på En njuRE äR dIalyS-
bEhandlInG Ett altERnatIV. föR 
dE SOm VäntaR på Ett hjäRta, En 
lEVER, lunGOR EllER taRm fInnS 
InGa andRa EffEktIVa bEhandlIn-
GaR att tIllGå än En tRanSplanta-
tIOn. 



AV DE UngEFär 90 000 
pERSOnER SOm döR 
VaRjE åR I SVERIGE, 

blIr EnDAST cIrkA 180 
pERSOnER ORGan-

dOnatORER. 

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 SjukVåRdSpER-
SOnalEn GöR I VaRjE En-
SkIlt fall En nOGGRann 
mEdIcInSk bEdömnInG 

föR att aVGöRa Om 
ORGanEn kOmmER att 

funGERa I mOttaGaRna. 

En föRutSättnInG föR 
att blI dOnatOR EftER 

SIn död äR att man VIll 
dOnERa Och aVlIdER på 

En IntEnSIVVåRdSaVdEln-
InG 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 bedöm-
ning för att se om det är möjligt.” 

VEm kan blI En

dEtta bEtydER att 
du EndaSt bEhöVER 

bEStämma dIG föR Om 
du VIll dOnERa EllER 
IntE, du bEhöVER IntE 

fundERa öVER dIn 
mEdIcInSka lämplI-

GhEt SOm dOnatOR. 

ORGan-
dOnatOR? 



En död
baRa

Alla människor som dör gör det för att hjärnan totalt och 
oåterkalleligt har slutat att fungera, detta kallas total hjärn-
infarkt. 

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 hjär-
nan att fungera och människan dör. 

Ibland slutar hjärnan att fungera på grund av exempelvis en 
hjärnblödning. blödningen gör att hjärnan svullnar så my-
cket att inget blod kan passera genom hjärnan. Utan syresatt 
blod slutar hjärnan att fungera och människan dör. 

04
man är död när blodcirkulationen till hjärnan definitivt har upphört.

dEt fInnS



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



VaRföR bEhöVER En ORGandOnatOR VåRdaS mEd 

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 transplan-
terade 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 



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 fRäm-
ja lIVEt Och RESpEktEn föR lIVEtS hEl-
Gd. 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.

ISlam GRundaR SItt StällnInGSta-
GandE tIll ORGandOnatIOn på Ett ut-
talandE I kORanEn: ”Och VEm dEn än 
äR SOm RäddaR Ett mänSklIGt lIV äR 
dEt SOm Om han EllER hOn haR Räd-
dat hEla mänSklIGhEtEn.” lIkSOm dE 
andRa RElIGIOnERna bEtOnaR man 
dOck, att Ett bESlut Om ORGandOna-
tIOn böR SkE aV EGEn fRI VIlja.

Ett uttalandE aV påVEn kan SES 
SOm Ett uttRyck föR kRIStEndO-
mEnS SamladE Syn på ORGandO-
natIOn: ”VaRjE ORGantRanSplan-
tatIOn GRundaR SIG I Ett bESlut 
aV StORt EtISkt VäRdE: bESlutEt 
att utan bElönInG Skänka En 
dEl aV EnS kROpp föR nåGOn an-
nanS hälSa Och VälbEfInnandE. 
häRI lIGGER dEt ädla I GEStEn, En 
GESt SOm äR En äkta käRlEkShan-
dlInG.” 

dEn GyllEnE REGEln I dESS kRISt-
na 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 OR-
Gan fRån En annan männISka 
böR dEt VaRa En SjälVklaRhEt att 
man OckSå kan tänka SIG att 
dOnERa ORGan.

mER Om

ORGan-
dOnatIOn 

Och RElIGIOn

judEndOm

ISlam 

kRIStEndOm 



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.”

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 föRhållan-
dEt mEllan klädER Och En kROpp: 
“näR En pERSOn SläppER taGEt Om 
SlItna klädER Och bäR nya, lIkaSå, 
VId dödSfallEt, SläppER SjälEn ta-
GEt Om dESS SlItna kROpp Och GåR 
In I En ny.” (bhaGaVadGIta, kapItEl 
2:22).

EnlIGt buddhISmEn äR ORGandOna-
tIOn En SynnERlIGEn pOSItIV han-
dlInG, 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 öGOn-
blIck Och haR uttRyckt SIn önSkan 
(SIn VIlja) att dOnERa SIna ORGan 
Och hEnnES mEdVEtandE äR upp-
fyllt aV mEdkänSla, äR dEt hElt I SIn 
ORdnInG att ORGanEn taS REdan In-
nan 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 dRöm-
mEn Om Ett bättRE lIV häRnäSt. man 
Skall Släppa taGEt Om SIG SjälV. nu 
Och I fRamtIdEn.” (tIbEtanSka lIVS- 
Och dödSbOkEn).

mER Om

ORGan-
dOnatIOn 

Och RElIGIOn

hInduISm buddhISm  



fRåGOR Och fundERInGaR
SkRIV nER dIna fRåGOR Och fundERInGaR häR:

En fOldER på SVEnSka





ORGan-
dOnatIOn 

RäddaR 
lIV


