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Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av
organ till alla de patienter som väntar på en transplantation.
Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. En dryg tredjedel
av alla njurtransplantationer sker genom att någon närstående donerar en av sin friska njurar till den njursjuke.
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Det finns ingen åldersgräns. Alla kan ta ställning till organoch vävnadsdonation oavsett ålder och medicinska åkommor. Vården gör alltid en noggrann individuell prövning av
om en person är medicinskt lämplig att bli donator.
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