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Bakgrunn for studien 

 

 

• Økende behov for nyrer til transplantasjon 

 

• Transplantasjon med nyre fra levende donor er et 
supplement til nyrer fra avdød donor 

 

Bakgrunn 



Bakgrunn for studien 

 

• Levende donorer er friske personer som 
gjennomgår omfattende kirurgi i den hensikt å 
hjelpe en annen 

 

• Behov for kunnskap om langtidskonsekvenser 
etter nyredonasjon både fra donors perspektiv og 
fra et klinisk perspektiv 

 

Bakgrunn 



Bakgrunn 

Strategier for å øke tilgangen til levende donorer  
 
• Kirurgiske teknikker 

Andersen et  al 2006 & 2007; Øyen et al 2003 & 2005 

 
• Utvidede seleksjonskriterier 

– eldre donorer 
– høyere BMI 
– aldersjustert estimert glomerulus filtrasjons rate (eGFR)  
– hypertensjon  
– ABO-inkompatiblitet 
– altruistisk donasjon og paired exchange donation 

 
 

 
 
 
 
Becker et  al 2013; Caliskan et al 2012; Davis 2011; de Klerk et al 2011; Kute et al 2017; Lafranca et al 2017; Maple et al 2014; 
O'Brien et al 2012; Allen & Reese 2016; Romagnoli J et al 2015; Segev  et al 2012; Townsend et al 2015; Young et al. 2011 

 

 
Bakgrunn 



Bakgrunn  

Lang tradisjon for bruk av levende donor 
- ca 40% av nyretransplantasjoner utført med nyre fra levende donor

     Horvat et al 2009; Witczak et al 2009 

  

   

Bakgrunn 

Kilde: OUS, årsrapport 
organdonasjon og 
transplantasjon 0
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 Lokale nefrologisentre (n=26) 

 
 Oslo universitetssykehus (OUS)  
 nasjonalt senter for transplantasjon og 
 donasjon 

Levende nyredonasjon i norsk 
kontekst 

Bakgrunn 



  
Forskning 
 

• Usikkerhet om langtidskonsekvenser etter donasjon 
- hypertensjon 
- redusert nyrefunksjon 
- kardiovaskulær sykdom 
- økt dødelighet 
 Biancone et al 2015; Delanaye  & Glassock 2015; Dols et al 2010; Kasiske et al 
 2013 & 2015; Mjøen 2009, 2011, 2014; Muzaale et al 2014; Reese et al 2015; 
 Courtenay et al 2018 

 

• Ulike faktorer kan påvirke selvrapportert helse; livskvalitet 
(QoL) og fatigue 

- alder 

- BMI 

- relasjon til resipient 

- donasjonsprosessen 
 De Groot et al 2012; Gross et al 2013; Kroencke et al 2012; Sommerer et al 2015;  

 Timmermann et al 2016; Tong et al 2012; Watson et al 2013; Wirken et al 2015 

 

Forskning 



Helsestatus – begreper og definisjoner 

Modifisert fra Wilson and Cleary’s modell (1995) 

Modell for operasjonalisering av ulike aspekter ved donors helse og 
hvordan de er relatert 

Biologiske og  

fysiologiske 

variabler 

(klinisk helse) 

Symptomer 
(selvrapportert 

helse)   

Funksjonsstatus  
(selvrapportert 

helse) 

Generell 

helseopplevelse 
(selvrapportert helse) 

Generell 

livskvalitet 
(selvrapportert 

helse og tilfredshet 

med livet) 

Personlige faktorer; demografi, 

utviklingsmessige, psykologiske og 

biologiske faktorer  

Miljømessige faktorer; relasjoner og 

sosial støtte 

Teoretisk modell 



Mål 

  

  

Å få ny forståelse for langtidskonsekvenser sett fra 
donors eget perspektiv og fra et klinisk perspektiv  

 

   

  

    

         



Design 

Studie 1 
Tverrsnittsstudie 

QoL, fatigue, donor spesifikke spørsmål 
(n=217) 

Mixed-methods design 
 

Studie 2 
Kvalitativ studie 

Dybdeintervju 
(n=16) 

Studie 3 
Prospektiv oppfølgingsstudie 

Kliniske data og selvrapportert helse 
(n=202) 

Design 



Inklusjon 
 

LKD at Oslo University Hospital 
01.01.2001-31.12.2004 (n=365) 

Excluded due to death or 
living abroad (n=14) 

Eligible for inclusion 
(n=351) 

Unsuccessful contact 
attempts (n=5) 

Invited to participate 
(n=346) 

Not able to answer 
questionnaires due to age 

(n=2) 

Consent to participation 
(n=262)  

Reminder sent (n=123) 

Responded to reminder 
(n=48) 

Returned questionnaire 
booklet (n=217) 

Did not return questionnaire 
booklet (n=45, incl. 1 death) 

Clinical data available 
(n=202) 

In-depth interviews 
(n=16) 



Delstudie 1 

Forskningsspørsmål 
 Hva er donors selvrapporterte helse og hvilke faktorer 
 er assosiert med denne? 

Studie 1 



Delstudie 1 

Metode og design 

•  Tverrsnittsstudie 
- QoL (Short Form-36 v2) 

- fatigue (multidimensional fatigue inventory) 

- donorspesifikke spørsmål 

•  Analyse 
- ikke-parametrisk Wilcoxon Mann-Whitney U test 

- generalisert lineær regresjon (GLM) 

- analyse av variasjon (ANOVA)  

  
 



Demografi og relasjon til  resipient (n=217) 

n % Mean (SD) 

Kjønn 
Kvinner 138 (63.6%) 

Alder  
< 70 år 183 (84.3%) 59.5 (10.6) 

Sivil status  
Gift/samboer 164 (75.6%) 

Utdanningsnivå  
Opptil 10 år 120 (55.3%) 

Yrkesstatus  
I arbeid 147 (67.7%) 

Donors relasjon til resipient 

Søsken 73 (33.6%) 

Foreldre   53 (24.4%) 

Ektefelle  37 (17.1%) 

Barn  23 (10.6%) 

Andre  31 (14.3%) 



Delstudie 1 

Resultat 

 

• Høye skår på QoL (mean 63.9 - 91.4)  

 

• Lave skår på fatigue (mean 7.3 - 8.8) 
 

- kvinner skåret lavere på QoL og høyere på fatigue enn menn 

- ingen forskjell i aldersgrupper (<70 år vs ≥ 70 år) 

- anerkjennelse fra familie og venner var assosiert med QoL 

 

Studie 1; resultat 



Sammenheng mellom fatigue og donorspesifikke faktorer 
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Studie 1; resultat 



Donors opplevelse av anerkjennelse  
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Studie 1; resultat 



QoL og opplevelse av anerkjennelse fra familie og venner 
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Studie 1; resultat 



Delstudie 2 

Forskningsspørsmål 
Hva er donors erfaringer i et langtidsperspektiv? 



Delstudie 2 

Metode og design 

• Dybdeintervju 

• Utvalgsstrategi: maximum variasjon 

• Semistrukturert intervjuguide 

• Fortolkende analyse med hermeneutisk tilnærming 

– resiliens (mental motstandskraft) som teoretisk 
rammeverk 

 

 

 

 



Delstudie 2 

• Resipientens helse berettiget valget om donasjon 

- eneste mulighet for resipienten 

- glede og stolthet 

- kompenserer for egne negative langtidskonsekvenser 

• Familiedynamikk - spenninger fremdeles under 
overflaten 

- implisitt og eksplisitt press 

 

…det ligger kanskje i bakhodet fortsatt. Det blir 

kanskje ikke helt 100% som det var. Det ble 
skuffelse over ting som kan være sagt, ikke noe 
sånn frekt, men måten. En skjønner at folk vil ha 
minst trøbbel selv, så det er jo greit det. 

Resultat 



Delstudie 2 

• Ambivalens – frisk vs behov for langtidsoppfølging 

- ivareta behov for overvåkning av egen helse 

- langtids risiko? 

- bli verdsatt 

• Livet går sin gang 

- donasjonen er et tilbakelagt stadium 

- ikke fokus på endringer som er en følge av donasjon 

Jeg stilte jo spørsmålet om hvorfor, hva er vitsen jeg er 
jo helt frisk. Det er sånn jeg føler det, men så tenker jeg 
også på det som ble sagt i begynnelsen, grunnen til at 
donorer er friske er at vi har den oppfølginga. Kanskje 
de oppdager andre ting, så det kan jo være lurt.  

Resultat 



Delstudie 3 

Forskningsspørsmål 
Hva er forholdet mellom klinisk og selvrapportert helse, og 
donorspesifikke faktorer? 



Delstudie 3 

Metode og design 
• Prospektiv studie 

- kliniske data  

 baseline og 10-årsdata 

- selvrapportert helse 

 QoL og fatigue 

- donorspesifikke faktorer 

 anerkjennelse 

 forventinger om resipientens helse 

 vurdering av konsekvenser for egen helse 

 retrospektiv holdning til organdonasjon 
 

 



Delstudie 3 

Metode og design 

 

• Analyse  

- lineær regresjon 

- ikke-parametrisk Wilcoxon Mann-Whitney U-test 

 



Delstudie 3 

 Donorkarakteristika; Hypertensjon  
(BT>140/90 eller BT-med.) 

  n (%) Mean(SD) Range Q1 Q3 

Alder 67 (33,2) 63,7 år  (10,5) 40,4-88,9 56,3 70,7 

Kvinner 37 (55,2) 

Kontroll etter 

donasjon 

11,4 år (1,5) 6,2-14,7 

Systolisk BT 133,6 (14,6) 101-168 

Diastolisk BT 80,9 (9,6) 60-100 

BT – medisinering  64 (95,5) 

BMI 27,2 (3,5) 21,0-33,6 

Kreatinin 94,6 (18,6) 58-147 

eGFR 65,4 (14,1) 32-103 

Statiner  27 (40,3) 

Resultat  



Donorkarakteristika; eGFR < 60 
 

  n (%) Mean (SD) Range Q1 Q3 

Alder 54 (26,7) 67,1 år (10,2) 39,6-88,3 61,6 74,1 

Kvinner 35 (64,8) 

Kontroll etter 

donasjon 
11,3 år (1,4) 8,8-14,2 

Systolisk BT 131,1 (13,3) 101-160 

Diastolisk BT 77,6 (7,8) 60-91 

BT – medisinering  19 (35,2) 

BMI 26,3 (3,4) 19,7-34,0 

Kreatinin 108,9 (19,1) 82-150 

eGFR 51,6 (7,0) 29-59 

Statiner  17 (31,5) 

Studie 3; resultat 



Studie 3; resultat 

 
Donasjons spesifikke faktorer og kliniske parameter 

Alle  

(N=202) 

eGFR < 60 ml/min/1.73m2 

(N=54) 

Hypertensjon  

(N=67) 

n n p n p 

Anerkjennelse 
helsepersonell 

0.71 0.02* 

I stor grad –  
i liten grad 

158 44 51 

Anerkjennelse 
familie og venner 

0.24 0.71 

I stor grad –  
i liten grad 

190 49 61 

Donasjon skadelig 
for egen helse 

0.21 0.38 

I stor grad –  
i liten grad 

39 8 10 

Ville vært giver 
igjen 

0.43 0.01* 

Nei/vet ikke 12 2 8 



Implikasjoner for praksis 

 

  Enhetlig og realistisk informasjon om 
langtidskonsekvenser 
 
Strukturerte og individualiserte konsultasjoner  
 
Skape atmosfære for å lufte både stolthet og engstelse 
 
Screene donorer som er i risikosonen for redusert fysisk 
og psykososial helse  
 



Konklusjon 

Realistisk og konsistent informasjon kan bidra 
til kvalifisert informert samtykke til donasjon 
 
Utarbeide plan for oppfølging i samarbeid med 
donor 
 
Systematisk utdanning av helsepersonell med 
vekt på informasjon, anerkjennelse og 
individuell støtte  


