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ABSTRACT  

Background. We assessed postoperative complication rates in living donor nephrectomies 

(LDN) during the last decade (2009-2018). 

Methods. Postoperative complications were classified by the Clavien grading system. We 

defined Clavien grade more than or equal to 3 as major complications. A total of 711 LDNs 

performed during the period 2009-2018 were included. 

Results. Median age at donation was 48.1 years (range 20-75), and mean body mass index 

was 25.8 kg/m2 (SD 3.2). There was no peri- or postoperative mortality. Laparoscopic 

nephrectomy was performed in 711 (100 %) donors. Two of these needed surgical 

conversion. A total of 20 major (2.8 %) and 65 (9.1 %) minor complications were registered. 

Increased risk of developing major complications was associated with body mass index more 

than 30 (OR 7.339; 95% CI 2.685, 20.058). Current smoking was associated with an 

increased risk of developing minor complications (OR 2.401; 95% CI 1.307, 4.410). 

Conclusion. The risk of major complications related to LDN is low but do represent a 

potential hazard to the donor. The special nature of LDN and the constantly evolving 

operative technique requires vigilant surveillance, by the use of national or supranational 

registries/databases.  

 

INNLEDNING 

Nyretransplantasjon er den beste behandlingen av endestadium nyresvikt (1). Et økende antall 

tilfeller av nyresykdom fører til økt forskjell mellom tilgjengeligheten og behovet for organer 

og organdonorer. Mangelen på tilgjengelige organer for donasjon har ført til flere strategier 

for å øke antallet organdonorer. En av disse strategiene har vært å øke antall levende 

organdonorer. I 2017 ble det anslått 33 000 beslektede og ikke-beslektede 

nyretransplantasjoner fra levende donor gjennomført på verdensbasis. Tallet utgjør 36,5 % av 

det totale antall nyretransplantasjoner som ble utført dette året (2). Dette er kun de lovlige 

gjennomførte nyretransplantasjonene fra levende donor. Ved vårt transplantasjonssenter har vi 

utført levende donornefrektomi siden 1960-tallet, og Norge er i verdenstoppen når det gjelder 

bruk av levende donor med sine 21 prosedyrer pr million innbyggere pr år (3). Levende 

donornefrektomi har ført til flere fordeler for resipienten når det gjelder hvor lenge 

nyretransplantatet fungerer og at man kan transplanteres før dialyse, som totalt sett har 

forbedret pasientens overlevelse (1,4).  
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Levende donornefrektomi er en spesiell prosedyre fordi man eksponerer friske individer for 

risiko som er forbundet med et kirurgisk inngrep med mål om å behandle et annet individ, og 

uten at det medfører helsegevinst for donor. Det eneste andre typen inngrep som er 

sammenliknbart i denne forstand er keisersnitt, der man opererer mor for å bedre overlevelse 

hos barnet. Den etiske problemstillingen som oppstår ved bruk av levende organdonor har 

eksistert siden innføringen av levende donornefrektomi i 1960. Et slikt kirurgisk inngrep vil 

alltid medføre en perioperativ risiko for donor. Det kreves at donor er velinformert om 

potensielle risikoer som er assosiert med dette inngrepet før han gir sitt samtykke. I 

transplantasjonsmiljøet er det i dag en bevissthet rundt potensielle helserisiko for donor, både 

på kort og lengre sikt. I tillegg ser man at seleksjonskriterier for donorer til levende 

donornefrektomi endres over tid. Vi har i dag en mer liberal tilnærming til alder, overvekt og 

hypertensjon når det velges donorer til levende donornefrektomi (5). Dette kan medføre en 

økt risiko for utvikling av komplikasjoner, både på kort og lengre sikt (5,6). Donor skal være 

velinformert om risiko forbundet med levende donornefrektomi for å rettferdiggjøre 

inngrepet. Fremover trengs det oppdatert informasjon for å sikre en fullstendig forståelse for 

risiko og langtidskonsekvenser som er assosiert med inngrepet.  

 

De siste tiårene har det vært en markant økning i bruk av levende organdonorer. Samtidig har 

vi få artikler som rapporterer om komplikasjoner forbundet med levende donornefrektomi. 

Ved flere av disse artiklene kan vi ikke utelukke at det har skjedd en underrapportering av de 

alvorlige komplikasjonene forbundet med prosedyren. Vi kan heller ikke utelukke at dødsfall 

har blitt utsatt for underrapportering (7).  

 

I Norge har vi siden 1997 prospektivt registrert alle donorer som har gjennomgått levende 

donornefrektomi i et nasjonalt register (8). Basert på data fra dette registeret og 

sykehusjournaler fra DIPS har vi undersøkt hyppigheten av de tidlige oppståtte 

komplikasjonene relatert til det kirurgiske inngrepet hos alle donorer ved vårt 

transplantasjonssenter det siste tiåret. Vi har forsøkt å undersøke potensielle risikofaktorer 

forbundet med utvikling av disse komplikasjonene.  
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METODE 

I denne retrospektive studien identifiserte vi alle pasienter som har gjennomgått levende 

donornefrektomi i Norge mellom 2009 og 2018 ved å gjennomgå data fra det nasjonale 

donorregisteret. Alle potensielle nyredonorer screenes etter en standard utredningsrutine. 

Denne inkluderer en nøye gjennomgang av tidligere sykdomshistorie, fysisk undersøkelse 

hvor særlig blodtrykk vektlegges, blodprøver for rutinemessig biokjemisk undersøkelse, 

hematologi, mikrobiologi, og radiologisk evaluering inkludert CT eller MR angiografi av 

nyrearterier.  

 

Nyrefunksjon blir bestemt ved isotopmåling av glomerulær filtrasjonsrate (GFR) ved 

evaluering av potensiell levende donor, der nedre grense tradisjonelt er satt til 80 

mL/min/1,73 m2 (9). I Norge kom det i 2018 en protokoll for nyretransplantasjon som sier at 

donorer under 50 år skal ha GFR justert for kroppsoverflate over 90 mL/min/1.73 m2. For 

donorer som er mellom 50-69 år skal GFR justert for kroppsoverflate være høyere enn 130 

minus alder. For donorer som er over 70 år skal GFR justert for kroppsoverflate være høyere 

enn 60 mL/min/1.73 m2 (10). Dette er inspirert av britiske retningslinjer.  

 

Urinanalysen som brukes i utredningsrutinen inkluderer urin-stix, mikroskopi og måling av 

albumin-kreatinin-ratio. Kardiovaskulær belastningstest, enten arbeids-EKG eller 

myokardscintigrafi med belastning, har blitt utført hos alle potensielle donorer over 40 år eller 

hos donorer med særlig kardiovaskulær risiko. Donorer med isolerte medisinske 

abnormaliteter har blitt evaluert i henhold til internasjonale retningslinjer for behandling av 

levende donorer (9,11,12). I noen tilfeller har individuelle betraktninger tillatt enkelte donorer 

til å donere selv om de medisinske abnormaliteter i teorien medfører større risiko for 

komplikasjoner etter donasjon. I Norge tillater vi for eksempel donorer over 60 år med mild 

hypertensjon uten organmanifestasjon (10). Gjennomgått malign sykdom er vedvarende 

absolutt kontraindikasjon, unntaket er in situ carcinom i hud eller slimhinne (10).  

 

Nyredonorer i Norge har siden 1997 blitt prospektivt registrert i en nasjonal database. 

Personnummer fra dette registeret ble brukt til å få tilgang på sykehusjournaler fra alle 711 

donorer som har gjennomgått nefrektomi i perioden 2009-2018. Preoperative data fra donor 

som ble registrert var høyde, vekt, kalkulert kroppsmasseindeks (BMI), kjønn, alder, røyking, 

donasjon av høyre versus venstre nyre og karanormalier. Multiple vener og multiple arterier 

ble registrert som nyrekaranormalier. Pasienter med retroaortal nyrevene eller tidlig deling av 
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nyrearterie ble ikke registrert som anormalier. I Norge skal donorer under 30 år ha en BMI < 

30 kg/m2 for å bli godkjent. For donorer over 30 år skal BMI £ 31 kg/m2 (menn) og BMI £ 32 

kg/m2 (kvinner) for å bli godkjent. Verdien må være gjeldende ved innleggelse for at 

donasjonen kan gjennomføres (10).       

 

Alle perioperative komplikasjoner ble først registrert av medisinstudent (Magnus Askautrud 

Johnsen). Dataene ble i etterkant gjennomgått og klassifisert av lege med erfaring med slik 

klassifisering fra tidligere (Geir Mjøen) (13). Komplikasjonene ble klassifisert i henhold til 

Clavien sitt klassifiseringssystem for kirurgiske komplikasjoner (14). Denne klassifiseringen 

definerer komplikasjoner som avvik fra forventet postoperativt forløp og graderer 

komplikasjonene i henhold til nivå av nødvendig behandling (15). Grad 1 krever ingen videre 

behandling foruten antiemetikum, antipyretikum, diuretikum, antianalgetikum, elektrolytter 

eller fysioterapi. Grad 2 krever medisinsk behandling utover det som er tillatt ved grad 1. 

Blodtransfusjon, antibiotika og utelukkende parenteral ernæring inkluderes i grad 2. Grad 3 

krever radiologisk eller kirurgisk intervensjon under lokal (a) eller generell anestesi (b). Grad 

4 klassifiseres som svikt i minst ett organsystem og er livstruende, krever intensivbehandling. 

Grad 5 medfører død hos pasienten. Vi definerte komplikasjoner fra og med grad 3 eller 

høyere som alvorlige komplikasjoner, og komplikasjoner med grad 1 og 2 som mindre 

alvorlige komplikasjoner. Samme klassifisering er benyttet i tilsvarende studier (13,16–20).  

 

Alle levende donornefrektomier vi registrerte fra 2009 til 2018 i Norge ble utført med 

håndassistert laparoskopisk nefrektomi (med håndport). Rikshospitalet er det eneste sykehuset 

som utfører levende donornefrektomi, men vanlig laparoskopisk nefrektomi gjøres ved de 

fleste urologiske avdelinger i Norge. Det var i rapporteringsperioden et lavt antall forskjellige 

operatører som utførte donornefrektomiene. Her i landet gikk vi over til håndassistert 

laparoskopisk nefrektomi i 2008. En studie fra Mjøen et al, som tok for seg alle 

donornefrektomiene registrert i det nasjonale donorregisteret i Norge i perioden 1997-2008, 

rapporterte om seks ulike metoder for donornefrektomi i denne perioden (13).   

 

Siden høsten 2006 har vi i Norge implementert antibiotikaprofylakse i form av 1.5 gram 

intravenøs cefuroxime preoperativt. Det gis også forebyggende behandling mot dyp 

venetrombose med lavmolekylært heparin til alle som gjennomgår levende donornefrektomi.  
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SPSS versjon 25 ble brukt for statistisk analyse. Komplikasjonene er beskrevet etter 

hyppighet. Grunnleggende donorkarakteristika som alder, BMI, uttak av høyre versus venstre 

nyre og røyking ble valgt ut på grunnlag av klinisk signifikans. Multivariat logistisk 

regresjonsanalyse ble brukt for å undersøke mulig relasjon mellom risikofaktorer og 

komplikasjoner. Analysen er formatert i tabeller. Samtlige enkeltkomplikasjoner var for 

sjeldne til at man kunne utføre multivariabel analyse. En multivariat regresjonsanalyse baserer 

seg på observasjon og analyse av mer enn én statistisk variabel av gangen. Man undersøker 

effekten av en gitt variabel på utfallet, samtidig som man justerer for effekten fra andre 

mulige variabler som kan innvirke på utfallet. Dette gjør at vi får et bilde av effekten til en gitt 

variabel, som for eksempel BMI over 30, på utviklingen av komplikasjoner samtidig med at 

man kan kontrollere for effektene av andre variabler som kan være assosiert med både BMI 

og komplikasjoner.  

 

Vi registrerte først alle komplikasjonene fra det nasjonale registeret, for deretter å klassifisere 

hver donor i henhold til den mest alvorlige komplikasjonen. Ved å bruke denne tilnærmingen 

kom vi frem til et korrekt antall av donorer som gjennomgikk postoperative komplikasjoner, 

men ikke det totale antall av enhver enkeltkomplikasjon.  

 

Studien ble godkjent av personvernombudet. Vi hentet ut en liste med oversikt over 

personnummer, kjønn og operasjonstidspunkt fra alle pasientene som har gjennomgått 

donornefrektomi i perioden 2009-2018 fra det nasjonale donorregisteret. Datainnsamlingen 

baserte seg hovedsakelig på gjennomgang av innkomstjournal, operasjonsbeskrivelse og 

epikrise fra DIPS. I noen tilfeller måtte vi supplere med opplysninger fra anestesijournal fra 

operasjonen og legejournal fra det postoperative forløpet.  
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RESULTAT 

Data fra 711 påfølgende donornefrektomier mellom 2009 og 2018 ble evaluert. Median alder 

på donor var 48.1 år (område 20-75). Gjennomsnittlig BMI var 25.8 kg/m2 (SD 3.2).  

9.2 % hadde BMI over 30. Totalt 41.5 % var menn. Høyre nyre ble vagt i 27 % av tilfellene. 

Karanormalier var tilstede hos 20.2 % av donerte nyrer. Det var 20.3 % av donorene som 

røykte ved donasjonstidspunktet. Basale donorkarakteristika er beskrevet i tabell 1.  

 

Alle inngrepene ble utført med håndassistert laparoskopisk nefrektomi. To av operasjonene 

ble konvertert til åpen kirurgi, som gir en konverteringsfrekvens på 0.3 %.  

 

12 % av pasientene hadde en eller flere komplikasjoner. Det var ingen perioperativ eller 

postoperativ mortalitet i rapporteringsperioden. Samlet komplikasjonsrate for donorer med 

alvorlige komplikasjoner (Clavien ³ 3) var 2.8 % (n=20). Komplikasjonsraten for donorer 

med mindre alvorlige komplikasjoner (Clavien £ 2) var 9.1 % (n=65). Det var 17 

reoperasjoner i tidlig postoperativ fase, tre av disse ble utført i lokal anestesi. Det var x sene 

reoperasjoner. Sårinfeksjon utviklet seg hos ti donorer, to av disse var alvorlige.  

 

Alvorlige komplikasjoner er listet i tabell 2. Det var totalt 20 donorer som gjennomgikk 

alvorlige komplikasjoner. To donorer gjennomgikk kirurgisk konvertering grunnet 

peroperativ blødning. En donor gjennomgikk to reoperasjoner med påfølgende 

intensivbehandling forårsaket av colonperforasjon og utvikling til sepsis. Ett tilfelle krevde tre 

SAG og intensivbehandling grunnet perforert ulcus duodeni. Det var ett tilfelle av reoperasjon 

grunnet inkarserert hernie. Det var to tilfeller av reoperasjon grunnet postoperative smerter. 

Det var to tilfeller av reoperasjon grunnet postoperativ sårinfeksjon. Åtte donorer 

gjennomgikk reoperasjon grunnet postoperativ ruptur av operasjonssåret. Fem av disse ble 

gjort i generell anestesi og tre i lokal anestesi. En donor utviklet blødning i postoperativ fase 

som krevde reoperasjon. Det var to tilfeller av reoperasjon grunnet hematom.  

 

De mindre alvorlige komplikasjoner (tabell 2) utgjorde stort sett infeksjoner og postoperative 

smerter. Femten donorer ble behandlet med antibiotika for pneumoni. Totalt åtte 

postoperative sårinfeksjoner, hvorav fire ble behandlet med antibiotika. Ni donorer ble 

medikamentelt behandlet for postoperative smerter. Seks donorer utviklet urinveisinfeksjon 

som ble behandlet med antibiotika.  
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Mulig assosiasjon mellom variabler og risiko for alvorlige komplikasjoner ble undersøkt med 

multivariat logistisk regresjonsanalyse som fremgår i tabell 3. Når det gjelder alvorlige 

komplikasjoner (n=18/568) og assosiasjon til BMI over 30 var det signifikant økt risiko for 

alvorlige komplikasjoner (OR 7.339; 95% CI 2.685, 20.058). Det var ingen signifikant 

assosiasjon mellom alvorlige komplikasjoner og uttak av høyre nyre (OR 0.536; 95% CI 

0.150, 1.915), røyking (OR 0.931; 95% CI 0.228, 3.009) eller alder (OR 0.984; 95% CI 0.942, 

1.029).  

 

Mulig assosiasjon mellom variabler og risiko for mindre alvorlige komplikasjoner ble 

undersøkt med multivariat logistisk regresjonsanalyse som fremgår i tabell 4. Det var en 

signifikant forhøyet risiko forbundet med røyking og utvikling av mindre alvorlige 

komplikasjoner (OR 2.401; 95% CI 1.307, 4.410). Analysen viste ingen signifikant risiko 

forbundet med mindre alvorlige komplikasjoner og uttak av høyre nyre (OR 0.570; 95% CI 

0.278, 1.170), BMI over 30 (OR 0.772; 95% CI 0.246, 3.117) eller alder (OR 0.998; 95% CI 

0.973, 1.024).  

 

Under prosessen hvor vi registrerte komplikasjoner, graderte vi hver donor på bakgrunn av 

den mest alvorlige komplikasjonen. Som et resultat av dette vil noen postoperative 

komplikasjoner ikke være inkludert som separate hendelser som fremgår i tabell 2. Det vil 

derfor være en mulighet for at antallet enkeltkomplikasjoner, og da spesielt de mindre 

alvorlige komplikasjonene, underrapporteres.  
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DISKUSJON 

Nyredonasjon i Norge er basert på et informert samtykke og at det foreligger et personlig 

ønske om å donere. Det blir derfor viktig at den som utfører levende donornefrektomi kan gi 

informasjon om mulig risiko forbundet med selve prosedyren og det postoperative forløpet 

slik at donor tar dette med i betraktningen når det fattes en beslutning.  

 

Under studieperioden observerte vi en total komplikasjonsfrekvens på 12 %. Vi registrerte og 

graderte komplikasjoner i henhold til den mest alvorlige komplikasjonen hos den enkelte 

donor. Resultatet gir derfor en noe redusert total komplikasjonsfrekvens sammenlignet med 

en registering av enhver enkeltkomplikasjon i sin helhet. Fra lignende studier i litteraturen 

rapporteres det om en total komplikasjonsfrekvens på mellom 10.6 % (17) til 20.9 % (13). 

Blant disse studiene var det to som registrerte i henhold til den mest alvorlige komplikasjonen 

hos hver enkelt donor (13,16). I andre studier registrerte de hver enkelt komplikasjon separat 

(18,19). Vi kunne forvente at studiene som registrerte enhver komplikasjon som en separat 

hendelse skulle hatt en høyere komplikasjonsfrekvens sammenlignet med de studiene som 

kun registrerte den mest alvorlige komplikasjonen per donor. Dette er ikke tilfellet, og tyder 

på at det kan være en annen forklaring til spennet i komplikasjonsfrekvens mellom studiene. 

En mulig forklaring kan være forskjeller i gradering innad i Clavien-systemet. Alle de nevnte 

studiene har brukt samme inndeling for å skille alvorlige komplikasjoner (Clavien ³ 3) mot 

mindre alvorlige komplikasjoner (Clavien £ 2). Forskjeller mellom studiene finner vi ved å 

undersøke hva som inkluderes i Clavien skår 1 og 2. Noen studier har tatt med postoperativ 

screening som fanger opp flere komplikasjoner enn andre. Dette kan være komplikasjoner 

som nødvendigvis ikke kommer til uttrykk i det kliniske bildet, men som er avhengig av at 

man går gjennom laboratoriesvar systematisk på en annen måte enn det som er vanlig i 

forløpet etter en operasjon (13). Derfor vil studier som ikke gjennomfører tilsvarende 

prospektiv postoperativ screening heller ikke fange opp disse hendelsene som 

komplikasjoner. Et annet aspekt ved forskjeller i komplikasjonsfrekvensen kan være 

underrapportering av komplikasjoner. Siden flere tilsvarende studier baserer seg på 

retrospektiv datainnhenting er vi avhengig av fullstendig journalføring. Denne kan tenkes å 

både være operatøravhengig, samt baseres på ulike rutiner ved institusjonen. Vi kan derfor 

ikke utelukke at det forekommer underrapportering av komplikasjoner (7).  

 

I løpet av vår studieperiode (2009-2018) var det ingen som døde under eller rett etter 

operasjon. Historisk sett har vi opplevd ett dødsfall ved vårt institutt i relasjon til 
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donornefrektomi, forårsaket av postoperativ smitteoverføring av HIV fra kontaminert 

plasmatransfusjon (21). Ved å inkludere dette dødsfallet har vi en overordnet dødelighet for 

levende donornefrektomi ved vår institusjon på 0.03 %. Perioperative dødelighet har blitt 

estimert til 0.04 % i Storbritannia (20) og 0.03 % i USA (22). Risiko for dødsfall knyttet til 

levende donornefrektomi er altså lav. I en omfattende studie fra Lentine et al, hvor de 

gjennomgikk data fra 14 964 donorer tilknyttet 97 transplantasjonssentere i USA mellom 

2008 og 2012, rapporterte de om ett dødsfall i perioden (16). Selv om litteraturen viser et 

tilnærmet likt antall dødsfall som følge av donornefrektomi landene imellom, kan vi ikke 

utelukke at det forekommer en underrapportering av komplikasjoner og dødsfall (23).  

 

Alvorlig komplikasjoner (definert som Clavien ³ 3) ble observert hos 2.8 % av donorene. I 

litteraturen finner vi et spenn for alvorlige komplikasjoner fra 1 % (18) til 7.3 % (16). Det er 

to studier som har rapportert lignende komplikasjonsfrekvens for de alvorlige 

komplikasjonene som vi fant i vår studie (13,19). I en studie fra Lentine et al, hvor de 

inkluderte data fra 14 964 donorer registrert i det amerikanske transplantasjonsregisteret 

mellom 2008 og 2012, fant de alvorlige komplikasjoner hos 7.3 % av donorene (16). Denne 

studien inkluderte data fra 97 transplantasjonssentere i USA og 93.8 % av nefrektomiene ble 

gjort laparoskopisk. Etter å ha justert for demografiske faktorer, kliniske faktorer inkludert 

komorbiditet, kirurgisk prosedyre og faktorer ved de ulike transplantasjonssentere fant de at 

afroamerikanske donorer hadde 26 % høyere risiko for komplikasjoner, og at de hadde 56 % 

høyere risiko for å utvikle alvorlige komplikasjoner (16). En britisk studie fra 

Hadjianastassiou et al rapporterte om alvorlige komplikasjoner hos 4.9 % av donorene, hvor 

størsteparten av komplikasjonene var pneumoni og blødning som krevde blodtransfusjon (20). 

Disse komplikasjonene har vi i vår studie valgt å klassifisere som mindre alvorlige i henhold 

til klassifiseringssystemet til Clavien. En kanadisk studie rapporterte om alvorlige 

komplikasjoner hos 1 % av totalt 1042 donorer (18). Forfatterne forklarer dette med strengere 

definisjon av alvorlige komplikasjoner, hvor de kun inkluderte komplikasjoner som var 

livstruende eller resulterte i permanente skader og derfor krevde intervensjon. Denne 

kanadiske studien rapporterte om en total komplikasjonsfrekvens på 13 %. Forskjellen ligger 

da i klassifiseringen av alvorlige komplikasjoner mot de mindre alvorlige komplikasjonene.   

 

Vi fant signifikant assosiasjon mellom BMI over 30 og utvikling av alvorlige komplikasjoner 

(OR 7.339; 95% CI 2.685, 20.058). Vi fant ingen signifikant assosiasjon mellom alvorlige 

komplikasjoner og fjerning av høyre nyre, røyking, kjønn og alder. Fedme er en kjent 
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risikofaktor ved levende donornefrektomi. To store amerikanske studier viste at det var en 

signifikant forhøyet risiko forbundet med overvekt og utvikling av komplikasjoner (16,17). 

Patel et al viste signifikant forhøyet risiko assosiert med det totale antallet komplikasjoner, 

men ingen signifikant forhøyet risiko forbundet med utvikling av de alvorlige 

komplikasjonene. I denne studien hadde kun 2.43 % av utvalget BMI over 30. Lentine et al 

viste at donorer med BMI over 30 hadde 55 % forhøyet risiko for å utvikle de mest alvorlige 

komplikasjonene (Clavien grad ³ 4) (16). De viste også at det var en signifikant forhøyet 

risiko (p < 0.05) for donorer med BMI over 30 for å utvikle alvorlige komplikasjoner 

(Clavien ³ 3). I dette utvalget hadde 17.4 % BMI over 30. En sveitsisk studie utført av 

Burkhalter et al hvor de gjennomgikk data fra 1649 donorer registrert i det sveitsiske 

transplantasjonsregisteret mellom 1998 til 2015 fant de ingen signifikant assosiasjon mellom 

fedme og utvikling av noen form for komplikasjon (19). Et utvalg på 10.3 % i den sveitsiske 

studien hadde BMI over 30. Mjøen et al undersøkte assosiasjon mellom overvekt og det 

kombinerte utfallet av alvorlige komplikasjoner, perioperativ blødning og intraoperative 

hendelser. Der fant de heller ingen signifikant forhøyet risiko knyttet til BMI over 30, med et 

utvalg på 8.3 % av donorer som hadde BMI over 30 (13). Vi kan med dette konkludere med at 

litteraturen som har undersøkt sammenhengen mellom BMI og risiko for komplikasjoner ved 

levende donornefrektomi er sprikende. Det vi må ta med i betraktningen er at vi ser en 

tendens til økende BMI i befolkningen. Dette vil kunne ha konsekvenser for den fremtidige 

donorseleksjonen, og bør inngå i en eventuell forklaringsmodell hvis 

komplikasjonsfrekvensen øker i takt med en økende andel med overvekt i befolkningen.  

 

Det var to tilfeller av intraoperative blødninger som resulterte i konvertering til åpen kirurgi. 

Dette utgjør en konverteringsfrekvens på 0.3 %. Mjøen et al hadde fjorten intraoperative 

blødninger, men kun tre som krevde konvertering til åpen kirurgi. Dette utgjorde en 

konverteringsfrekvens på 1.2 % ut ifra en andel av 244 laparoskopiske inngrep (13). Begge 

disse studiene er utført retrospektivt med data fra et nasjonalt register og alle 

donornefrektomiene er utført på Rikshospitalet. Det har altså vært en reduksjon i antall 

kirurgiske konverteringer i perioden 2009-2018. I en britisk studie fra Hadjianastassiou et al 

rapporterte de om konvertering fra laparoskopisk til åpen kirurgi i 0.5 % av tilfellene, med et 

utvalg på 601 laparoskopiske donornefrektomier (20). Forfatterne i denne studien konkluderte 

selv med at dette sannsynligvis var et resultat av underrapportering grunnet manglende 

separat koding for konvertering under inngrepet. I en sveitsiske studie ble det utført 

konvertering fra laparoskopisk til åpen kirurgi hos ti donorer, hvorav to av konverteringene 
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skyldtes alvorlig intraoperativ blødning (19). Denne studien definerte laparoskopisk 

nefrektomi som enten ren laparoskopisk nefrektomi, håndassistert laparoskopisk nefrektomi 

eller retroperitoneoskopisk nefrektomi. Dette gir en konverteringsfrekvens på 0.76 %. I 

studien til Garcia-Ochoa et al ble ni laparoskopiske nefrektomier konvertert til åpen kirurgi, 

som gir en konverteringsfrekvens på 1 % (18). Lav konverteringsfrekvens fra flere studier 

tyder på at et skifte fra åpen til laparoskopisk donornefrektomi ikke utgjør en stor risiko for 

donor. Når laparoskopisk nefrektomi i tillegg er forbundet med færre postoperative 

komplikasjoner, kortere liggetid og raskere restituering (24), er dette en operasjonsmetode 

som har kommet for å bli. 

 

Vi registrerte at 9.1 % av donorene gjennomgikk mindre alvorlige komplikasjoner. De fleste 

av disse var relatert til infeksjoner og postoperative smerter. Fra lignende studier i perioden 

1997-2015 rapporteres det om en frekvens mellom 6.4 % (17) til 18 % (13) for de mindre 

alvorlige komplikasjonene. I en stor amerikansk studie fra Patel et al rapporterte de om en 

komplikasjonsfrekvens på 6.4 % for de mindre alvorlige komplikasjonene (17). I denne 

studien definerte de mindre alvorlige komplikasjoner på samme måte som vi gjorde i vår 

studie (Clavien £ 2) og de inkluderte tilsvarende type komplikasjoner innenfor Clavien skår 1 

og 2. En forskjell på 2.7 prosentpoeng i komplikasjonsfrekvensen for de mindre alvorlige 

komplikasjonene mellom denne studien og vår studie kan tyde på at det enten kan ha skjedd 

en underrapportering av de mindre alvorlige komplikasjonene eller kan forklares med hva 

som har blitt inkludert i de alvorlige komplikasjonene (17). I studien til Mjøen et al ble det 

rapportert om en komplikasjonsfrekvens på 18 % for de mindre alvorlige komplikasjonene 

(13). Årsaker til denne høye frekvensen kan være en mulig overrapportering av 

urinveisinfeksjon som diskuteres videre under.  

 

Infeksjoner etter donasjon er den hyppigst rapporterte komplikasjonen blant de mindre 

alvorlige komplikasjonene (Clavien grad 1 og 2). Det er flere studier som viser tilsvarende 

funn (13,19). Komplikasjonene oppstår selv med gjeldende antibiotikaprofylakse. I vår studie 

var det pneumoni og sårinfeksjon som dominerte denne gruppen av komplikasjoner. Vi 

ønsket å undersøke om utvalgte donorkarakteristika øker risiko for å utvikle noen form for 

komplikasjoner. Røyking har tidligere blitt assosiert med økt risiko for utvikling av 

postoperative sårinfeksjoner, blant annet viste studien til Mjøen et al en signifikant forhøyet 

risiko for sårinfeksjon hvis donor røyket (OR 4.38) eller var overvektig (BMI > 25, OR 4.03) 

(13). I vår studie fant vi også en signifikant forhøyet risiko forbundet med røyking og 
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utvikling av mindre alvorlige komplikasjoner (OR 2.401; 95% CI 1.307, 4.410). Vi fant ingen 

signifikant assosiasjon mellom BMI over 30 og utvikling av komplikasjoner i sin helhet, kun 

signifikant assosiasjon til gruppen med alvorlige komplikasjoner. Mjøen et al hadde 26 

tilfeller av sårinfeksjon som utgjorde 3.7 % av donorene (13). I vår studie hadde vi ti tilfeller 

med sårinfeksjon som utgjorde 1.4 % av donorene. En nedgang i antall sårinfeksjoner kan 

muligens forklares med økning i andelen laparoskopiske inngrep. Laparoskopisk 

donornefrektomi har vist seg å redusere risikoen for utvikling av sårinfeksjon (25).  

Kun 24 % av inngrepene i studien til Mjøen ble utført laparoskopisk (13). Til sammenligning 

ble alle donornefrektomiene i vår studie utført laparoskopisk. En annen faktor som kan ha 

påvirket nedgangen i infeksjoner er innføring av antibiotikaprofylakse i 2006. Denne 

innføringen kom mot slutten av rapporteringsperioden til Mjøen et al (1997-2008). I studien 

fant de dog ingen assosiasjon mellom antibiotikaprofylakse og utvikling av sårinfeksjon (OR 

0.52, p = 0.30) (13). I studien til Garcia-Ochoa et al utviklet 0.6 % av donorene sårinfeksjon. 

Her ble 87 % av nefrektomiene utført laparoskopisk (18). I studien til Burkhalter et al utviklet 

1.0 % av donorene sårinfeksjon, hvor 79,9 % av nefrektomiene ble utført laparoskopisk (19).  

 

Urinveisinfeksjon (UVI) hadde lav forekomst i vår studie sammenlignet med andre 

tilsvarende studier. Det var kun seks donorer som fikk antibiotikabehandling for UVI 

postoperativt, noe som utgjorde 0.84 % av donorene. I studien til Mjøen et al ble UVI 

inkludert som en komplikasjon basert på rutinemessig postoperativ screening med positiv 

urinkultur og ikke nødvendigvis som en klinisk hendelse. I studien utgjorde UVI 48.1 % av 

alle komplikasjonene, som utgjorde 10.1 % av donorene (13). Ser man bort ifra antallet 

urinveisinfeksjoner i denne studien vil komplikasjonsfrekvensen for de mindre alvorlige 

komplikasjonene ligger på 7.9 %. Ved denne tilnærmingen er komplikasjonsfrekvensen for de 

mindre alvorlige komplikasjoner sammenlignbar med resultatet fra vår studie. Infeksjoner 

utgjør en viktig gruppe av de mindre alvorlige komplikasjonene. Rutinemessig utredning og 

tiltak i forkant av donasjon (urinanalyse, hematologi, lungefunksjon og antibiotikaprofylakse) 

blir derfor et viktig preventivt tiltak. Flere studier har funnet signifikant forhøyet risiko 

forbundet med høy alder og utvikling av urogenitale komplikasjoner (spesielt UVI) (16,19). 

Garcia-Ochoa fant at UVI representerte 2 % av komplikasjonene, med en frekvens på 0.3 % 

blant donorene (18). Variasjonen i resultater mellom studiene gjør at vi ikke kan konkludere 

med en klar assosiasjon mellom donornefrektomi og utvikling av UVI.  
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I denne studien prøvde vi å identifisere potensielle risikofaktorer for alvorlige utfall ved 

levende donornefrektomi. Fedme er eneste risikofaktor vi klarte å vise en signifikant økning i 

risiko for å utvikle alvorlige komplikasjoner. Alder på donor har også blitt assosiert med økt 

risiko for å utvikle alvorlige komplikasjoner, spesielt alder over 70 år sammenlignet med 

alder under 50 år (16,19). I studien til Burkhalter et al fant de en signifikant assosiasjon 

mellom alder over 70 år og utvikling av alvorlige komplikasjoner (OR 3.99). De fant også en 

signifikant assosiasjon mellom alder over 70 år og utvikling av urogenitale komplikasjoner, 

da spesielt urinveisinfeksjon (19). I studien til Lentine et al viste de at en økning i alder per år 

er forbundet med en relativ økning i risiko med 1 % for å utvikle respiratoriske/GI-

komplikasjoner, 2 % for skader og blødninger, 3 % for herniering, og 4 % for 

hjertekomplikasjoner (16). I vår studie fant vi ingen assosiasjon mellom alder på donor og 

utvikling av noen form for komplikasjon. I vårt utvalg hadde vi kun 2.1 % av donorene som 

var over 70 år. I den sveitsiske studien var 3.5 % over 70 (19).  

 

De fleste kirurgiske prosedyrer er operatøravhengig. Det har vært et lavt antall operatører i 

perioden 2009-2018. Det var alltid en erfaren kirurgi tilstede under operasjonen i denne 

perioden. I Norge har vi siden 2008 implementert håndassistert støtte via håndport som gir 

rask kontroll ved eventuelle blødninger. I studien til Mjøen et al rapporterte de en signifikant 

assosiasjon mellom laparoskopisk nefrektomi og alvorlige komplikasjoner (OR 2.01) (13). 

Forfatterne forklarte dette resultatet selv som en mulig konsekvens av operatørenes 

læringskurve etter introduksjon av en ny kirurgisk laparoskopisk teknikk. Data fra tidligere 

studier viser at det ikke er funnet signifikant forskjell i risiko for komplikasjoner mellom de 

tidligere benyttede kirurgiske intervensjonene og laparoskopisk intervensjon (16). I studien 

fra Lentine et al viste det seg at donorer som gjennomgikk planlagt åpen nefrektomi hadde 31 

% høyere risiko for å utvikle komplikasjoner (OR 1.31, p = 0.02) sammenlignet med donorer 

som gjennomgikk laparoskopisk nefrektomi (16,20). Dette kan ha sammenheng med den økte 

risikoen for sårkomplikasjoner ved åpen kirurgi. I studien til Hadjianastassiou rapporteres det 

om at de som gjennomgikk åpen donornefrektomi hadde signifikant (p < 0.001) forhøyet 

risiko for enhver komplikasjon sammenlignet med laparoskopisk nefrektomi (20). Resultatet 

fra disse to studiene støtter en konklusjon om at laparoskopisk donornefrektomi er å 

foretrekke når det gjelder risiko for komplikasjoner knyttet til inngrep. Laparoskopisk 

nefrektomi mer brukt i dag grunnet assosiasjon til mindre smerter postoperativt, kortere 

liggetid og raskere restituering (24). I vår studie er alle kirurgiske inngrep utført 

laparoskopisk. Vi hadde totalt to konverteringer til åpen kirurgi. Resultatene fra vår studie 
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viser at frekvensen for både de alvorlige og de mindre alvorlige komplikasjonene er 

sammenlignbare med lignende studier, selv om disse inkluderer flere kirurgiske metoder for 

donornefrektomi. Siden det er flere studier som konkluderer med redusert risiko for enhver 

komplikasjon knyttet til laparoskopisk nefrektomi, vil forklaringen til Mjøen et al, om at den 

operatøravhengige læringskurven resulterte i en signifikant assosiasjon til utvikling av 

alvorlige komplikasjoner, være mer plausibel. Vi kan i tillegg konkludere med at en praksis 

med utelukkende laparoskopisk donornefrektomi ikke medfører noe høyere risiko for å 

utvikle perioperative komplikasjoner sammenlignet med tidligere praktisert åpen 

donornefrektomi.  

 

Volumet av levende donornefrektomier til et transplantasjonssenter, målt i antall nefrektomier 

som utføres årlig, har blitt undersøkt i flere store amerikanske studier (16,17). Patel et al, som 

hentet inn data fra 27 sykehus i perioden 2004-2005, fant en signifikant assosiasjon mellom et 

årlig sentervolum £ 50 og økt risiko for alvorlige komplikasjoner (17). Lentine et al, som 

hentet inn data fra 97 sykehus i perioden 2008-2012, rapporterte om en signifikant redusert 

risiko for å utvikle hvilken som helst komplikasjon når nefrektomien gjøres på et sykehus som 

hadde over 50 nefrektomier årlig (OR 0.56, p < 0.0001). Denne signifikante reduksjonen i 

risiko var også gjeldende for de mest alvorligste komplikasjonene (OR 0.55, p = 0.002 for 

Clavien ³ 4) (16). Rikshospitalet er det eneste transplantasjonssenteret i Norge som utfører 

levende donornefrektomi. I vår studie hadde vi derfor ikke mulighet til å sammenligne 

resultatet med de amerikanske studiene. Tall fra vårt nasjonale transplantasjonsregister viser 

at vi siden 1997 utfører 80-100 donornefrektomier årlig. 

 

Studien vår har flere styrker. Alle som gjennomgår donornefrektomi i Norge registreres i et 

nasjonalt register. Vi har dermed mulighet til å gjøre en standardisert prospektiv 

datainnsamling som inkluderer alle gjennomgåtte donornefrektomier i perioden 2009-2018. 

Donorene fra registeret har blitt sjekket opp mot sykehusjournaler i DIPS. Dermed får vi alle 

pasienter som har gjennomgått donornefrektomi i rapporteringsperioden til studien vår. 

Rikshospitalet gjennomfører 80-100 levende donornefrektomier årlig. Senteret er det eneste i 

Norge som utfører denne prosedyren. Tilsvarende datainnsamling er gjort tidligere av lege 

Geir Mjøen som undersøkte perioperative komplikasjoner ved levende donornefrektomi utført 

i perioden 1997-2008 (13). Med utgangspunkt i studien fra Mjøen et al har vi derfor begrenset 

innhenting av donorkarakteristika til det som er mest relevant. 
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En annen styrke med denne studien er at vi siden 2008 utelukkende har drevet med 

laparoskopisk donornefrektomi i Norge. Vi får derfor mulighet til å undersøke komplikasjoner 

som oppstår i en periode hvor alle levende donornefrektomier er gjennomført laparoskopisk. 

Dette markerer en viktig forskjell fra de tilsvarende studiene som finnes i litteraturen. Dette 

gjør også at vi får mulighet til å sammenligne vår komplikasjonsfrekvens fra utelukkende 

laparoskopisk donornefrektomi med resultater fra lignende studier der kun en viss andel av 

donornefrektomiene ble utført laparoskopisk. 

 

En annen styrke ved denne studien er at alle donornefrektomiene gjennomføres ved samme 

transplantasjonssenter. Dette gjør at rutinene under operasjon og under det postoperative 

forløpet er relativt likt for donorene seg imellom. Dokumentasjonen som benyttes i den 

retrospektive datainnsamling kan derfor tenkes å rapportere om de samme forholdene for 

donorene seg imellom.   

 

Studien har også noen svakheter. Selv med en standardisert prospektiv datainnsamling vil det 

fortsatt foreligge en risiko for underrapportering av komplikasjoner som fører til en 

mangelfull systematisk oversikt. Vi gikk retrospektivt gjennom journaler og 

operasjonsbeskrivelser for å fange opp komplikasjoner. Det er sannsynlig at alle store 

komplikasjoner vil bli fanget opp ved slik gjennomgang, men det kan være vanskelig å fange 

opp de mindre alvorlige komplikasjonene. Siden donor skrives ut etter omtrent en ukes tid er 

det begrenset kunnskap om perioden etter dette. Vi kan ikke utelukke manglende rapportering 

om komplikasjoner fra donor, hjemsykehus eller deres fastlege i tiden etter utskrivelse fra 

transplantasjonssenteret.   

 

En annen begrensing ved denne studien er det lave antallet av alvorlige komplikasjoner som 

begrenser en multivariat analyse av flere risikofaktorer. Det vil også kunne være andre 

risikofaktorer som er ukjente for oss, og dermed ikke er blitt inkludert i datainnsamlingen.  

 

Vi har en lavere samlet risikoprofil i vår norske donorpopulasjon sammenlignet med 

populasjonene som er brukt i tilsvarende studier (16,17). Etnisitetsvariasjoner som er 

beskrevet i studien til Lentine et al hvor de afroamerikanske donorene hadde signifikant økt 

risiko for å utvikle alvorlige komplikasjoner sammenlignet med kaukasiere (16). At det kan 

være en potensiell lavere risikoprofil i donorpopulasjonen blir derfor viktig å ha med i 
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betraktningen når man sammenligner de lave komplikasjonsfrekvensene i vår studie mot 

resultater fra andre tilsvarende studier.  

 

En annen svakhet ved denne studien er manglende mulighet til å fange opp komplikasjoner 

som oppstår etter det perioperative forløpet. Reinnleggelser fanges ikke opp, donorer kan 

oppsøke lokalsykehus eller fastlegen uten at vi får inkludert dette i den retrospektive 

datainnsamlingen eller i vårt nasjonale donorregister. Vår studie avdekker heller ikke 

potensielle langtidskonsekvenser for donor etter gjennomgått levende donornefrektomi.  

 

Etter datainnsamlingen hadde vi manglende data hos deler av utvalget hva gjelder 

donorkarakteristika som for eksempel BMI og røyking. Dette kan tenke seg å ha en 

innvirkning på hvor mange som kan inkluderes i de multivariate regresjonsanalyser vi har 

benyttet oss av i denne studien. Fra et utvalg på 711 donorer hadde vi data som ga oss BMI 

hos 685 donorer og data som bekreftet røyker versus ikke-røyker hos 581 donorer. Selv om vi 

hadde noe manglende data for deler av utvalget, klarte vi å vise til en signifikant assosiasjon 

til utvikling av komplikasjoner.  

 

En svakhet ved denne studien er at vi ikke har inkludert intraoperative hendelser som har 

oppstått under selve inngrepet. Vi valgte å ikke inkludere intraoperative hendelser, fordi disse 

nødvendigvis ikke fører til en postoperativ komplikasjon for donor. Det vil også være større 

subjektive vurderinger i forhold til hva som er en komplikasjon og hva som er vanlig under 

operasjon. Det viktigste er om det har noen konsekvens for pasienten i tiden etter operasjonen. 

Tilstander som krever blodtransfusjon inngår som komplikasjoner etter Clavien grad 2. Vi har 

klassifisert de postoperative komplikasjonene som krevde blodtransfusjon som grad 2, men vi 

har for eksempel ikke lagt vekt på de peroperative mindre blødningene (under 400-500 ml) 

som krevde blodtransfusjon under selve inngrepet. I disse tilfellene forløp det postoperative 

forløpet ukomplisert.  

 

Studiens design gjør det mulig å beskrive assosiasjoner mellom risikofaktorer og utvikling av 

komplikasjoner etter donornefrektomi. Siden dette er en observasjonsstudie ser vi 

assosiasjoner, men vi kan ikke sikkert uttale oss om årsakssammenhenger.   

 

Hensikten med denne studien var å undersøke omfanget av perioperative komplikasjoner ved 

levende donornefrektomi i Norge i perioden 2009-2018. Arbeidet er en videreføring av 
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tilsvarende arbeid utført i perioden 1997-2008. En fullstendig overgang til laparoskopisk 

nefrektomi i 2008 markerer en viktig forskjell mellom disse to periodene. Vi ønsket å se om 

det var noen risiko forbundet med denne overgangen og utvikling av komplikasjoner. 

Andelen av komplikasjoner, uavhengig av alvorlighetsgrad, ligner resultater fra tilsvarende 

studier utført av andre internasjonale forskningsgrupper. Prosedyren er forbundet med relativ 

lav risiko for donor, men det er viktig å huske at nyredonorer gjennomgår et krevende 

kirurgisk inngrep uten at inngrepet bringer dem egen helsegevinst. Som eneste 

transplantasjonssenter i Norge som utfører levende donornefrektomi må vi formidle oppdatert 

informasjon om postoperative komplikasjoner assosiert med inngrepet. Det er også viktig å 

informere om eventuelle modifiserbare risikofaktorer, som for eksempel røyking og BMI, 

som begge er assosiert med økt komplikasjonsrisiko. Resultatene fra denne studien støtter 

praksisen med levende donornefrektomi i Norge.  
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VEDLEGG 1 - TABELLER 
 
 
Tabell 1. Peroperative donorkarakteristika  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel Tilgjengelige 
data 

Gjennomsnitt (SD), median (range), 
frekvens (%) 

Høyde (cm) 683 Gjennomsnitt 172.7 (9.2) 
Vekt (kg) 706 Gjennomsnitt 77.1 (13.2) 
BMI (kg/m2) 685 Gjennomsnitt 25.8 (3.2) 
Alder (år) 

18–20 
21–30 
31–40 
41–50 
51–60 
61–70 
71–80 

711 
 
 
 

Median 48.08 (20-75) 
0 (0.0) 
53 (7.5) 

142 (20.0) 
208 (29.3) 
203 (28.6) 
90 (12.7) 
15 (2.1) 

Mann (%) 711 295 (41.5) 
Røyking (%) 581 118 (20.3) 
Høyre nyre (%) 711 192 (27.0) 
Multiple arterier 607 104 (14.6) 
Multiple vener 671 40 (5.6) 
BMI > 25 (%) 711 330 (46.4) 
BMI > 30 (%) 685 63 (9.2) 
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Tabell 2. Donorkomplikasjoner 
 

Komplikasjoner Kommentar No. 
Alvorlige   
 Colonperforasjon med sepsis Reoperert to ganger, intensivbehandling 7 uker 1 
 Hematom Reoperasjon 2 
 Inkarserert hernie  Reoperasjon 1 
 Peroperativ blødning Konvertering til laparotomi (1) eller åpen kirurgi (1) 2 
 Postoperativ blødning Reoperasjon 1 
 Postoperative smerter Reoperasjon 2 
 Sårinfeksjon Reoperasjon 2 
 Sårruptur Reoperasjon i generell (5) eller lokal (3) anestesi 8 
 Ulcus duodeni Intensivbehandling, gastroskopert, 3 SAG 1 
    
Totalt antall alvorlige komplikasjoner 20 

 
Mindre alvorlige   
 Allergisk reaksjon På postoperativ antibiotika 1 
 Atelektase  4 
 Atrieflimmer Behandlet med cordarone 1 
 Blodtransfusjon  1 
 Epidydimitt Behandlet med antibiotika 1 
 Feber av ukjent årsak Behandlet med antibiotika  2 
 Hematom Konservativt behandlet 5 
 Hypertensjon Antihypertensiva (3); konservativt (2) 5 
 Lungeemboli  1 
 Lymfelekkasje  2 
 Pancreatitt Konservativt behandlet  1 
 Pneumoni Ingen respiratorbehandling 15 
 Postoperative smerter  9 
 Sårinfeksjon Antibiotika (4); uten antibiotika (4) 8 
 Tarminfeksjon Antibiotika (1); konservativt (1) 2 
 Urinretensjon Flere runder med kateterisering 1 
 Urinveisinfeksjon Kun brukt antibiotika 6 
Totalt antall mindre alvorlige komplikasjoner 65 

 
Totalt antall komplikasjoner 85 

* Hvis flere komplikasjoner oppstod hos samme donor, har kun den mest alvorlige blitt registrert og 
gradert.  
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Tabell 3. Odds ratio for alvorlige postoperative komplikasjoner, n=20/711 
 

Risikofaktor Odds ratio, 
ujustert 

Odds ratio, 
justert 

95 % CI 
Nedre-øvre 

P 

Høyre nyre 0.469 0.536 0.150-1.915 0.337 
BMI > 30 5.856 7.339 2.685-20.058 <0.001 
Røyking 1.125 0.931 0.228-3.009 0.905 
Alder på donor 0.982 0.984 0.942-1.029 0.483 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4. Odds ratio for mindre alvorlige postoperative komplikasjoner, n=65/711 
 

Risikofaktor Odds ratio, 
ujustert 

Odds ratio, 
justert 

95 % CI 
Nedre-øvre 

P 

Høyre nyre 0.652 0.570 0.278-1.170 0.126 
BMI > 30 0.823 0.772 0.246-2.117 0.552 
Røyking 2.347 2.401 1.307-4.410 0.005 
Alder på donor 0.999 0.998 0.973-1.024 0.868 

 


