
     En mötesplats för
transplantation
   och donation

Därför är vi medlemmar på Netdoktor 
Transplantation

Det är jättebra med en mötesplats om transplantationer. 
När man väntar på ett organ är det väldigt ensamt och 
man kan vara stöd åt varandra. Dessutom är det bra 

att kunna fråga läkare och att andra kan skaffa kunskap. Det 
behövs många fler donatorer.”

MALIN BRÄNNBERG, 29 år, fick en ny lever i november 2007

Den är mycket bra. Jag läser mycket på den i perioder.  
När det är fint väder blir det lite mindre, annars  
är jag inne ofta.”

WENCHE BYE, 56 år, donerade en njure till sin son 2001

Detta tycker jag om Netdoktor Transplantation
Jag tycker det är positivt att många andra lyfter frågan. 
Ju fler aktörer som finns desto bättre. Det är bra att 
information om donation och transplantation kommer ut.”

ÅSA WELIN
Verksamhetschef Donationsrådet

Bra att Netdoktor har en särskild mötesplats om donation 
och transplantation. Det är ett ämne som inte enbart 
berör den som är sjuk och behöver ett nytt organ – 

utan hela svenska folket. Organdonation och betydelsen av 
att man själv tar ställning ska alltid vara en aktuell fråga. 
Expertpanelen består av erfarna personer som kan ämnet och 
jag hoppas att så många som möjligt besöker webbplatsen.”

HÅKAN HEDMAN
Förbundsordförande Njurförbundet

Därför är vi med i Netdoktors  
nätverk av experter

Jag har alltid tyckt att transplantation är 
spännande verksamhet. En lyckad transplantation 
är verkligen det bästa man kan tänka sig för 

en person som är njursjuk eller leversjuk. Som läkare 
och forskare vill jag dela med mig av mina erfarenheter 
och kunskaper. Jag har också varit njurdonator och mår 
utmärkt.” 

INGELA FEHRMAN-EKHOLM
Överläkare vid Transplantationscentrum Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset samt vid Dialysavdelningen 
Sophiahemmet. Arbetar för Netdoktor som specialist inom 

transplantation.

Netdoktor Transplantation och denna broschyr har tagits fram med eko-
nomiskt stöd av läkemedelsföretaget Wyeth, vars forskning inom trans-
plantation bland annat syftar till att förbättra långtidsöverlevnaden för de 
transplanterade patienterna och organen. Allt redaktionellt material, som 
till exempel faktablad och artiklar, står under Netdoktors och dess medi-
cinska experters oberoende kontroll. Samarbetspartner och annonsörer har 
inget som helst inflytande över det redaktionella innehållet.

Jag är expert på Netdoktor 
Transplantation därför 
att jag tycker det är 

viktigt att bidra till att korrekt 
information om donation 
och transplantation finns 
lättillgänglig för allmänheten.”

ANNIKA TIBELL
Verksamhetschef för 

transplantationskirurgiska 
kliniken, Karolinska 

Universitetssjukhuset, 
Huddinge.

www.netdoktor.se



Sveriges ledande och  
mest interaktiva hälsoportal
Välkommen att bli en av de 10 000-tals människor som 
varje dag besöker Netdoktor. Här finns seriös, objektiv och 
kostnadsfri information om hälsa och sjukdomar. Du hittar 
också välbesökta mötesplatser, diskussionsforum, nyhetsbrev 
och fråga doktorn.

Sedan starten i november 1999 har Netdoktor etablerat sig 
som Sveriges ledande internetportal för hälsa och medicin. 
Bakom Netdoktor finns ett nätverk av ett sjuttiotal framstående 
specialistläkare och andra medicinska experter som dietister 
och barnmorskor. De samarbetar med journalister och 
webbutvecklare för att omvandla medicinsk kunskap till ett 
språk som alla förstår. 

Det är också Netdoktors användare som har hjälpt till att 
forma webbplatsen. Genom mötesplatser, diskussionsforum, 
frågespalter, dagboksskrivande, tester och tips har Netdoktor 
blivit Sveriges mest interaktiva hälsoportal.

Netdoktor Transplantation
Netdoktor Transplantation är en kombinerad mötesplats och 
informationsbank för den som vill veta allt om transplantation 
och donation. Information och råd, personliga porträtt, nyheter, 
mötesplats och möjlighet att ställa frågor till Netdoktors 
experter finns. 

Transplantera
Många av kroppens organ går att transplantera. Här får du 
information om de vanligaste, samt de lite mer ovanliga, 
transplantationerna.

Donera organ
Över en och en halv miljon svenskar finns med i 
donationsregistret, trots det väntar över 600 svenskar på ett 
nytt organ eller en ny vävnad. Läs om hur det går till att donera 
och hur du gör för att komma med i donationsregistret.

Fråga doktorn
Inom transplantation om donation arbetar Netdoktor med några 
av Sveriges ledande experter inom området. Har du några 
frågor och funderingar? Ställ en fråga eller läs frågor och svar 
ur arkivet. 

Patientporträtt
Läs om personer som själva har genomgått en transplantation 
eller som har donerat till någon annan. Låt dig gripas av deras 
upplevelser och hämta inspiration från berättelserna.

Mötesplats
Kom i kontakt med andra som har gjort en transplantation 
eller donerat organ. Du kan skriva dagbok och läsa vad andra 
medlemmar upplevt. 

Testa din kunskap
Hur mycket kan du om donation och transplantation? Testa dina 
kunskaper i Netdoktors kunskapstest.

Nyheter
Vill du veta det senaste från forskningen inom transplantation? 
Netdoktor presenterar nyheter så att du kan hålla koll på allt 
som händer.

www.netdoktor.se


