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Faktaböcker
Den rena godheten : om människor som skänker liv av Slavenca Drakulic (2007)
Författaren genomgår 2004 en njurtransplantation med anonym levande donator. Författaren försöker
förstå motivationen och drivkraften att gratis skänka sin ena njure till en okänd människa och söker
därför upp 10 donatorer för att höra deras syn på saken.

Leva vidare : när organdonation gör det möjligt av Petra Lilja Andersson och Anna Forsberg
(2014)
Varvat med berättelser från personer som donerat eller tagit emot organ samt personer som varit
närstående i en sådan situation bidrar författarna med medicinska och juridiska fakta och etiska
resonemang kring organdonationer.
Organ till salu av Susanne Lundin (2014)
Författaren är etnolog och reser runt världen för att undersöka den kriminella handeln med organ. Vem
säljer organen och är det frivilligt? Med allt större behov av friska organ är organhandeln närmare än
vi tror.
Transplantation av Cecilia Johansson och Gunnar Tufveson (red.) (2002)
En sammanfattande bok inom transplantationsområdet. Boken vänder sig främst till vårdpersonal och
medicinstudenter men kan läsas av alla med intresse för transplantationer.

Berättelser ur livet
Den är rosa, levande : om en anonym njurdonation av Johan Appelberg (2007)
Författaren donerade anonymt sin ena njure till en okänd människa. I boken berättar han om varför och
hur det hela gick till.
I väntan på att någon ska dö : om att få ett nytt hjärta av Carin Ritzén Sick (2005)
Författarens hjärta skadas efter upprepade infarkter och 1999 får hon ett hjärta från en mycket yngre
person. I boken berättar hon om hjärtinfarkterna, transplantationen och sina tankar kring den: ”Vem
dog för att jag skulle få leva? Kan man någonsin göra sig förtjänt av en sådan gåva?”
I väntan på en lever: om en organdonation av Martin Klepke (2003)
Författarens leversjukdom blev så allvarlig att han hade ett år kvar att leva. I sju månader stod han på
väntelistan för att få en ny lever. Boken handlar om denna osäkra väntan.
Mathias får ett nytt hjärta : ur pappas dagbok från sjukdomstiden av Stefan Öqvist (2006)
Oväntat upptäcker man att författarens son har fel på hjärtat. För att rädda Mathias måste han få en
hjärttransplantation. För att hålla vanmakten borta skriver författaren dagbok under hela
sjukdomstiden.
Morgongåvan med tillägg : erfarenheter, tankar och fakta kring en njurdonation av Ingela
Fehrman-Ekholm (2009)
Författaren är njurläkare och boken handlar om en anhörigdonation där hon donerar en njure till sin
man. Boken skrevs ursprungligen 1997 och har sedan dess uppdaterats och kommit ut två gånger till.
Den sista gången 2009, 15 år efter donationen.
På sidan om : anhörigskapet vid en levertransplantation av Veronica Lundberg (2015)

En skildring om hur det är att vara anhörig och hela tiden stå på sidan om.

Romaner
Alla delar av dig av Charlotta von Zweigberk (2015)
Simons flickvän Charlotta dör i en bilolycka och hennes organ doneras. Sex och ett halvt år senare
sitter Simon i en båt tillsammans med sex personer som alla fått olika organ transplanterade. Den
officiella anledningen är att Simon bjudit ut dem till skärgården med anledning av sin forskning om de
psykologiska aspekterna vid organdonationer. Simons riktiga anledning är en annan.
Rädslan i kroppen av Slavenca Draculic (1987/2002)
En ung kvinna ligger i en sjukhussäng och väntar på operationen som ska ge henne en ny njure. I sex
år har hon gått i daglig dialys. Hon har sett sin far gå bort i samam sjukdom och hon har sett sin bror
bli sjuk. Hon är rädd och under den långa nattens väntan på operation passerar hennes liv revy inför
hennes ögon.

Barnböcker
Mosters nya hjärta av Minna Paananen och Erika Dobbertin (2014)
Bilderbok om Otis och Vilda och deras moster som har en bebis i magen. När bebisen ska komma blir
mosters hjärta sjukt och hon sätts upp på väntlistan för transplantation. Otis blir orolig för om moster
kommer att minnas vilka hon älskar när hon får ett nytt hjärta.
Pappa behöver ett nytt hjärta av av Eli Rygg och Tone Emblemsvåg (2014)
En kort bok om Rikke vars pappa är hjärtsjuk och väntar på ett nytt hjärta. Under tiden skriver Rikke
dagbok. Berättelsen ingår i samma bok som Storebror är en hjälte.
Storebror är en hjälte av Eli Rygg och Tone Emblemsvåg (2014)
En kort bok om Simon vars storebror Joachim råkar ut för en olycka och dör på
intensivvårdsavdelningen. Joachims organ doneras och Simon tycker mitt i sorgen att hans storebror är
en hjälte som räddat så många andra människor med sina organ. Berättelsen ingår i samma bok som
Pappa behöver ett nytt hjärta.

På nätet
1177.se
1177 är landstingens egen informationsportal. Här hittar du information om hälsa, sjukdomar
och behandlingar. Sök på blodgivning, organdonation eller benmärg i sökrutan så får du upp
flera träffar.
cancerfonden.se/om-cancer/stamcellstransplantation
Cancerfonden är en fristående ideell organisation vars huvudsakliga uppgift är att samla in
och fördela pengar till cancerforskningen. Sidan innehåller intressanta fakta om
stamcellstransplantation.
geblod.nu
geblod.nu är en gemensam webbplats för blodgivningen i Sverige. Här kan man läsa fakta och
anmäla sig som blodgivare.

hjart-lung.se/viking
Viking är en politiskt oberoende patient- och intresseförening för hjärt- och
lungtransplanterade. Föreningens mål är i första hand att ge stöd i samband med
transplantation till patienter och anhöriga.
levandedonation.se
Sidan är ett samarbete mellan organisationerna MOD (Mer organdonation) och njurstiftelsen
och syftar till att informera om och lyfta fram vikten av levande organdonation. På sidan kan
man även ställa frågor till personer som donerat eller tagit emot en njure från en levande
donator.
livetsomgava.nu
Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp som består av både
patientorganisationer och medicinsk profession. Syftet är att genom information och
opinionsbildning verka för att fler donationer av organ och vävnader ska bli möjliga.
livsviktigt.se
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet
som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är de som står bakom donationsveckan.
Livsviktigt.se är Socialstyrelsens informationssida om organdonation.
merorgandonation.se
MOD- Mer organdonation bildades 2012 av Peter Carstedt och Martha Ehlin som båda har
fått nya organ. Syftet är att fler ska donera sina organ och att ingen ska behöva dö medan de
väntar på ett nytt organ.
njurstiftelsen.se
Njurstiftelsen bildades 2008 av vänner till njursjuke och transplanterade Paul Frankenius som
fyllde 50 år. Stiftelsen vill främja åtgärder för att öka antalet njurdonatorer.
tobiasregistret.se
30 november 1991 avled 17-åriga Tobias av en blodbristsjukdom efter att man i fyra år sökt
efter en lämplig givare av blodstamceller. Tobias har fått ge namn åt det register där den som
vill donera blodstamceller/benmärg kan registrera sig.

