
INFORMATION OM

NJURDONATION

KONTAKTA OSS FÖR MER

INFORMATION OM

NJURDONATION

Transplantationscentrum 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientkoordinator

Telefonnummer 031-342 70 40

Du kan också kontakta

njurmedicinmottagningen på

det sjukhus du bor närmast för

mer information om att bli

donator.

För att en donation från levande

donator ska vara möjligt måste

donator och mottagare matcha.

Utredningen tar oftast 6-8 månader.

Det görs en grundlig hälso-

undersökning med bland annat

röntgen, provtagning och samtal

med kurator. 

Utredningen är viktig och görs för att

säkerställa att donatorn exempelvis

inte har oupptäckta sjukdomar som

skulle göra en donation till en risk för

givaren.

Den bästa behandlingen för en

patient med svår njursvikt är en

njurtransplantation från en levande

donator. Om det inte finns en möjlig

levande donator sätts man upp på

väntelistan för en njure från en avliden

donator. 

I de fall en transplantation inte går att

genomföra kan man få livsuppe-

hållande behandling med olika former

av dialys.

DONATIONSUTREDNING

För mer information :

www.levandedonation.se 



Det ska vara din egen vilja

Det får inte finnas några

påtryckningar eller förekomma

ekonomisk ersättning

Du behöver vara frisk (fysiskt och

psykiskt) och genomgå en

donatorsutredning

Du får inte vara gravid.

Du bör inte vara under 30 år

Det krävs inget släktskap 

Du kan också donera anonymt

VEM KAN DONERA?

GIVARE MOTTAGARE

VAD HÄNDER OM VI INTE MATCHAR?

Om mottagaren har antikroppar mot

donatorns blodgrupp eller vävnadstyp

betyder det att man inte matchar. Vid

situationen där inte blodgruppen

matchar kan mottagaren genomgå

behandlingar före transplantationen där

man oftast kan ta bort dessa

antikroppar. Vid situationer där inte

blodgruppen eller vävnadstypen

matchar finns Njurbytesprogrammet

(STEP).

Genom STEP kopplas donator och

mottagare ihop med andra par som

inte heller matchar varandra och

korsvisa donationer och

transplantationer kan ofta utföras.

Din njurfunktion är nedsatt till 

Du behöver vara tillräckligt frisk för

övrigt för att klara av en

njurtransplantation, eventuella

komplikationer som kan uppstå samt

tolerera den immun-dämpande

behandlingen. Du kan transplanteras

både innan dialysbehandling behövs

och efter dialysstart.

Du kan få en njure antingen från en

levande donator eller ifrån en avliden

donator
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VEM KAN TRANSPLANTERAS?
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