OM VI INTE
MATCHAR?
Varje människa har en specifik
vävnadstyp, även kallad HLA-typ. I
vissa fall händer det att den som ska få
en njure har utvecklat antikroppar mot
andra människors vävnadstyper. Detta
kan man se genom ett blodprov som
kallas korstest.
Innan korsvisa donationer
genomfördes i Sverige lade man ner
donationsutredningen om givare och
mottagare inte matchade. Patienten
sattes då upp på väntelistan för att få
en njure från en avliden donator om
det inte fanns andra möjliga levande
donatorer.
Sedan ett par år finns det möjlighet att
göra korsvisa njurdonationer. Det
innebär att donatorer som inte matchar
med den de tänkt donera till istället kan
matchas mot en anonym mottagare,
och mottagare matchas med anonyma
donatorer. I denna folder kommer ni
kunna läsa mer om det Skandinaviska
Njurbytesprogrammet STEP och hur ni
gör för att anmäla er.

KONTAKTA
OSS
Vill ni anmäla ert intresse till det
skandinaviska njurbytesprogrammet?
Kontakta din närmaste
transplantationsmottagning

Akademiska Sjukhuset
018-611 31 16
Karolinska Universitetssjukhuset
08-5858 7977
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-3427040
Skånes Universitetssjukhus
040-333747

levandedonation.se

SKANDINAVISKA

NJURBYTESPROGRAMMET
För dig som har en levande
donator som inte matchar

KORSVISA
DONATIONER

FÖRDELAR

MED LEVANDE DONATION
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Operationen kan planeras i god tid
och de långsiktiga resultaten är ofta
bättre
l

l
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Med STEP-programmet finns en chans att
du kan få donera en njure och därigenom
hjälpa din närstående trots att ni inte
matchar. Genom detta slipper din
närstående vänta på en njure från
avliden.
En algoritm hjälper till att hitta bästa
matchningar mellan alla som anmält sig
till programmet och på så sätt kan man
göra korsvisa donationer. Dessa
genomförs sedan under sekretess.
Genom att införa STEP-programmet
skulle vi kunna öka antalet donatorer
med 10 % och korta väntetiden avsevärt.
På så sätt kan vi också rädda fler liv.

02
Väntetiden för en njure från en
avliden donator kan vara många år.
Genom en njure från levande donator
kan den njursjuka snabbare återgå till
ett normalt liv

03
I bästa fall kan transplantation med
njure från levande donator
genomföras innan den njursjuka är i
behov av dialysbehandling.

04
En njurtransplantation är mer
kostnadseffektivt för
samhället än att gå i dialys.

HUR GÅR DET
TILL?

01

Anmäl ditt intresse att ingå STEPprogrammet

02

Fyra gånger per år görs
matchningskörningar med en algoritm för
att hitta så många matchningar som möjligt

03

När man hittat optimala matchningar
görs nya tester och operationerna
planeras in

04

Donation- och transplantationsoperation
genomförs. Detta behöver inte ske på
samma sjukhus.

