1 (2)

Checklista för psykosocial bedömning av presumtiv donator
Vid den psykosociala bedömningen finns bl.a. följande frågeställningar:
•
•
•
•
•

Finns det några varningssignaler?
Hur ser man tecken på psykisk ohälsa?
Går det att upptäcka en personlighetsstörning?
När bör man neka någon?
Vilka skäl ska man i så fall åberopa?

Vid samtalet med en presumtiv donator kan nedan checklista användas som stöd.
Familjen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur ser din familjekarta ut?
Om det finns barn, hur är den kontakten och hur gamla är barnen
Var har du växt upp?
Beskriv dina familjemedlemmar och andra viktiga personer runt dig under din uppväxt?
Hur var din mamma som förälder?
Hur var din pappa som förälder?
Hur har kontakten med föräldrar och syskon varit?
Hur är den kontakten idag?
Vill du berätta hur du hade det som barn (skola, kamrater)?
Vill du berätta hur du hade det som tonåring?
Hur har ditt vuxna liv varit fram tills nu?

Känsloyttringar
•

Beskriv ditt humör; ilska-glädje-sorg.

Hälsa
•
•
•
•
•
•
•
•

Hade du någon förälder/syskon eller annan nära anhörig som hade någon psykisk eller fysisk
sjukdom under din uppväxttid?
Hur skulle du beskriva din psykiska respektive fysiska hälsa?
Använder du några mediciner?
Röker eller snusar du? (Hur mycket)
Hur ser dina alkoholvanor ut?
Utsätter du sig själv för några narkotiska preparat?
Har du blivit utsatt för slag, sparkar, knuffar eller liknande av känd eller okänd person?
Har du blivit utsatt för övergrepp av känd eller okänd person?

Utbildning/arbete
•
•
•

Vad har du för utbildning?
Vad arbetar du med?
Är du nöjd med ditt arbete?
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Förhållande - nätverk
•
•
•
•
•
•

Har du en partner nu? Sedan länge?
Har du haft tidigare förhållanden/samboförhållande/äktenskap?
Umgås du med vänner?
Är det en blandning av några mycket nära vänner samt en del som man inte är så nära med eller är
det något som överväger mer än det andra?
Har du kvar kontakten med några av dina gamla vänner som ungdomskontakter? (Förmåga att
bibehålla relationer)
Har du haft lätt att knyta kontakter?

Karakteristik
•
•

Beskriv dig själv
Vilka intressen har du?

Donation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varför vill du bli donator?
Hur ser du på genetiskt släktskap?
Hur ser du på att donera till lesbiska par?
Barn tillkomna genom donation har rätt att söka sitt urpsrung - hur tänker du kring detta?
Är eventuell fru/man/sambo/barn informerade om att du vill bli donator?
Vilka reaktioner fick du av dem?
Vet de om att du kan få ge upphov till cirka 6 barn?
Vet de om att barnen tillkomna genom donation har rätt att söka sitt ursprung?
Hur ser de på det?
Hur ser du på att berätta för din egen blivande fru/man/sambo/barn att du hjälpt andra ofrivilligt
barnlösa par att bli föräldrar?

Förmåga att sätta gränser
•
•

Om du skulle känna dig osäker i ett senare skede i processen. Skulle du då kunna säga nej om du
upplever ett motstånd till att fullfölja donationen?
Finns det andra tillfällen i livet där du har kunnat säga nej?

Direktdonation, korsdonation
•
•
•

Hur startade donationsprocessen?
Relation till mottagareparet?
Skuld/tacksamhetsskuld

Framtiden
•
•

Hur ser du på din framtida roll som donator?
Relation till mottagarparet? Till barnet? Förhållningssätt? Farhågor? Kommunikation mellan
parterna (förmåga att prata om t.ex. konfliktfyllda områden, förmåga att sätta gränser, säga nej,
finns ett uttalat gemensamt framtida förhållningssätt till barnet som föds via donation och
eventuellt egna barn?)
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