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Donator  Yoav Bartals pappa var så sjuk att han höll på att dö.  
Till slut stod hans enda hopp till sonen som i hemlighet låtit utreda sig 
som leverdonator – ett sällsynt ingrepp förenat med stora risker.  
När läget snabbt försämrades fick Yoav en dag på sig att välja om han 
skulle ställa upp eller inte.

Yoav riskerade livet  
för att rädda pappa
Yoav Bartal, 31, är lång och ger 
ett kraftfullt men lugnt intryck. 
Ingenting vittnar om den rädsla 
och smärta han genomlevde för 
drygt tre år sedan när hans pap-
pa David blev dödligt dålig. Den 
nya lever David fått sex år tidiga-
re höll på att ge upp. Nu var han 
inlagd för leversvikt.

Yoav och hans mamma stäm-
de träff med en av läkarna för 
att få veta vad som skulle hända 
nu. 

– Det blev ett omtumlande be-
sök, läkaren var väldigt rättfram 
med hur dålig pappa var och att 
han kanske inte skulle hinna få 
en ny lever i tid. Det var då jag 
frågade om det var möjligt för en 
släkting att ge en bit av sin egen 
lever.

Svaret var ja. Men de gånger in-
greppet utförs är det nästan alltid 
ett barn som är mottagare. Att 
donera till en vuxen är betydligt 

mer komplicerat. Bland annat 
behövs hälften, eller mer, av giva-
rens levervolym. 

Men nu visste Yoav att han åt-
minstone ville testa och se om 
han var möjlig som donator. Han 
visste också att mamma och pap-
pa skulle protestera. Därför sa 
han ingenting till dem.

Medicinskt och etiskt var det 
en jätteapparat som drog igång i 

och med Yoavs beslut. Han fick 
en egen läkare och passerade fle-
ra kontrollinstanser på vägen. 
Yoav blir fortfarande imponerad 
när han tänker tillbaka, även om 
den här tiden också präglades av 
stor stress.

– Ingen kunde ju säga hur långt 
pappa hade kvar – var det ett 
halvår? Tre månader?

Mycket måste stämma kropps-
ligt för att en donation ska vara 
möjlig. Yoav utsattes för en 
mängd medicinska undersök-
ningar. Men i utredningen ingick 
också samtal med psykolog. Vem 
var Yoav? Hur såg relationen till 
David ut? Och det var väl för att 
han verkligen ville, och inte på 
grund av skuldkänslor, som han 
ställde upp?

Hela processen var svår med 
många olustiga överväganden: 
vad tyckte Yoav till exempel att 
de skulle göra med hans leverbit 
om den trots allt inte gick att sy 
fast i pappa? Läkarna, som hellre 
skräms på förhand för att ha 
 donatorn med sig när läget blir 
skarpt, gjorde inte mycket för att 
underlätta för Yoav. 

Tvärtom påpekade de gång på 
gång hur svårt ingreppet skulle 
vara och att Yoav skulle utsätta 
sig för allvarliga risker. Allt kan 
sluta med att donatorn själv be-
höver en ny lever. En av 100 till 
200 personer dör. Det är en gan-
ska hög siffra för en människa 
som före ingreppet varit helt 
frisk.

Men Yoav stod på sig och till sist 
blev han godkänd som donator. 
Familjen fick fortfarande inte 
veta någonting. Det tycker Yoav 
själv inte är så konstigt. Tanken 
var ju fortfarande att David skul-
le få en lever på vanligt sätt, från 

en avliden. Det Yoav gjorde var 
bara ett slags back-up, utifall 
att. 

– Jag ville inte heller att pappa 
skulle behöva oroa sig för mig. 

En vecka senare besökte han 
och lillasyster pappan på sjuk-
huset.

– Då hade han blivit så himla 
sjuk och jag kände att nu måste 
vi göra något.

Några dagar senare blev han 
uppringd av en läkare som be-
kräftade vad Yoav sett – David var 
döende. 

Det var en måndag, och nu var 
marginalerna så små att sjukhu-
set behövde Yoavs besked senast 
dagen efter om transplantatio-
nen skulle kunna genomföras.

– Då började adrenalinet pum-
pa. Hur skulle jag göra? Var det 
värt att ta sådana här risker? 
Skulle jag ångra det i efterhand?

Yoav tog kontakt med några vän-
ner som hjälpte honom att be-
stämma sig. På tisdagen medde-
lade han sjukhuset att han var 
redo. Och det var först då som 
David och resten av familjen fick 
veta vad han förberett.

– De flesta tyckte att jag var mo-
dig och stöttade mig. Fast mam-
ma blev jätterädd.

David själv var så svag att han 
inte hade mycket att sätta emot.

På onsdagen lades Yoav in. På 
torsdagen var det dags. Det var 
den 22 mars 2007. Även om  dagar 
och händelser sedan virvlar ihop 
i ett smärtfyllt och känslomättat 
töcken, är vissa minnen tydligare 
än andra. Som när far och son, 
som legat på varsin avdelning, 
möts i en korridor på väg till sina 
respektive operationssalar. 

– De stannade våra sängar så 
att vi skulle få säga något till var-

andra. Vi var omringade av en 
massa personal. Min mamma 
och syster var också där. Det var 
väldigt känslosamt och jag kände 
mig otroligt rädd, både för min 
och pappas skull, så...

Ja, så vad säger man till varan-
dra när det så påtagligt kanske är 
sista gången man ses?

– Plötsligt ropade en läkare 
”nej, nu får ingen börja gråta 
här!”. Och så skildes vi.

Ett annat starkt minne är när 
han vaknar och inser dels att han 
klarat sig, dels att han har väldigt 
ont  – och dels att kusinen Yosi 
från Los Angeles sitter där hos 
honom. Yosi hade släppt allt 
hemma i Kalifornien och åkt 
 direkt när han fått reda på att 
Yoav skulle opereras.

Ett tredje minne är det som 
blev en daglig rutin – att hälsa på 
och prata lite med pappa.

David, som legat nästan ett 
dygn på operationsbordet, käm-
pade fortfarande för sitt liv och 
var medvetslös.

– Så han reagerade ju inte men 
det kändes ändå viktigt.

I dag är såväl pappa David som 
Yoav återställda sedan länge. 
 Levern har vuxit ut på dem båda. 
Yoav, som gillar att träna, kunde 

börja springa igen efter tre må-
nader. Efter ett halvår kunde han 
använda magen och göra situps.

– Det var stort.

Far och son stod varandra nära 
redan före donationen. De gillar 
att umgås och diskutera och har 
mycket gemensamt, ”inte minst 
skrivandet”. David Bartal är jour-
nalist. Yoav är pressekreterare 
för integrations- och jämställd-
hetsminister Nyamko Sabuni. 
Och nu bär David en bit av sin 
son inombords.

Ändå är det betydligt lättare 
att prata med andra om det som 
varit än med varandra. Det vitt-
nade pappa David om i sin berät-
telse här på Idagsidan i går och 
Yoav håller med. Det är ett ämne 
de helst undviker när de är till-
sammans, det blir för starkt.

– Det är inte så lätt, det var en 
dramatisk tid. Och det är inte 
 någon positiv känsla, som när 
man ser tillbaka på något som var 
svårt men kan känna lättnad över 
att det gick bra. Det gick ju bra 
men det var verkligen på liv och 
död. Min pappa kunde ha varit 
död nu.

SuSen Schultz
08-13 52 43, susen.schultz@svd.se
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Bo-Göran Ericzon, 
 professor i transplanta-
tionskirurgi vid Karolinska 
universitetssjukhuset i 
Huddinge, som opererade 
både Yoav och hans pappa 
David.

– Levertransplantationer är 
stora ingrepp. Ibland går det 
inte bra hur mycket vi än an

stränger oss. Det måste 
framgå klart. Informerar vi 
ordentligt vill bägge parter 
kämpa och blir inte rädda 
om något händer. Samtidigt 
vill vi ge donatorn möjlighet 
att backa i alla lägen under 
utredningen. 

Men vore det inte bra om 
fler ställde upp som levan-
de donatorer?
– Jo, absolut. Antalet lever
sjuka patienter som kan 
hjälpas med en transplanta
tion ökar snabbare än an
talet tillgängliga organ från 
avlidna. Men kön för en ny 
lever i Skandinavien är inte 
så lång: tre–fyra månader. 

Då har vi känt att vi inte vill 
trycka på alltför hårt.

Vad minns du själv från 
den här operationen?
– Att den var väldigt kompli
cerad eftersom David redan 
transplanterats en gång.  
Vi tänkte mycket på om vi 
verkligen skulle utsätta 
Yoav för det här. Men det 

kändes att han visste vad 
han gav sig in i. För oss var 
det en jättestyrka. 
 SuSEn ScHultz

?  Varför skrämmer ni donatorn?

BoGöran Ericzon.
 Foto: KAroLinSKA SjuKhuSet
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– Varje gång jag ser min pappa och att han mår bra känner jag att det verkligen var värt det. 
Jag är också glad att sjukhuset vågade operera oss – det är otroligt vad vården kan göra. 

1986: David och Yoav, här 6 år, har 
alltid stått varandra nära. Foto: Privat

2006: Yoav med lillasyster Sara 
 efter operationen. Foto: YoSi Sergant 

7  Så mycket behövs vid en transplantation
•  När mottagaren är vuxen 

vill man ta så stor bit som 
möjligt av donatorn. Yoav 
gav över hälften av sin 
 levervolym.

•  När barn är mottagare vill 
man tvärtom ta en så liten 
bit som möjligt.

•  Levern växer ut hos både 
mottagare och donator på 
cirka tre månader.

•  I princip kan en lever delas 
i åtta bitar som var och en 
växer ut till en ny lever, 
men det är tekniskt svårt.

•  Levern är kroppens störs-
ta, inre organ och väger   
ca 1,5 kilo.

Levern

Vuxen

Barn

 Foto: Simon Paulin 

2010: Far och son, David och Yoav 
Bartal. Foto: Simon Paulin
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