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Sjukvårdsregionala 

Donationsverksamheten SÖSR 

Regionalt donationsansvarig läkare (RDAL) 

Uppdragsgivare 
Regionsjukvårdsledningen. 

Bakgrund 

Socialstyrelsens nationella donationscentrum ansvarar för nationell samordning, ger 

stöd till hälso- och sjukvården, sprider kunskap om donations- och 

transplantationsområdet till både profession och allmänhet samt underlättar för fler att 

göra sin vilja till donation känd. 

I det nationella donationsrådets vägledning beskrivs uppdrag och ansvar för 

donationsansvarig läkare (DAL) och sjuksköterska (DAS) som ska finnas på varje 

sjukhus. 

I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare (RDAL) 

och sjuksköterska (RDAS) som har till huvuduppgift att ge stöd till sjukvårdsregionens 

donationsverksamhet.  

Nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation har 

beslutat om en fördjupad översyn av struktur och upptagningsområden för 

organdonationer och transplantationer, för en fortsatt positiv utveckling och mer jämlik 

transplantationsverksamhet. 

Regionalt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation 

organiserar en regional arbetsgrupp för samverkan i donationsfrågor – RAG donation. 

Det sjukvårdsregionala uppdraget förutsätter ett nära samarbete mellan 

sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare (RDAL) och sjuksköterska (RDAS) och de 

tre regionernas Donationsansvariga läkare (DAL) och Donationsansvariga 

sjuksköterskor (DAS). Uppdraget innebär också att RDAL har ett representantskap för 

Sydöstra sjukvårdsregionen i lokala, regionala och nationella nätverk. 
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Syfte och mål 

Att öka antalet donationer genom att stödja, utveckla och verka för samordning av 

organdonationsverksamheten i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Uppdragsbeskrivning 
 

RDAL ska: 

- Vara sammankallande i RAG Donation  

- Genom samverkan med RAG Donation  

o ansvara för att samordna donationsverksamheten inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen 

o medverka som remissinstans inom donationsfrågor 

- I samverkan med berörda verksamhetschefer  

o öka medvetenhet och kunskap om organdonation 

o ansvara för donationsverksamhetens resultat, utbildning och forskning 

o ansvara för implementering av donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) 

- Stödja lokala donationsansvariga läkare (DAL), sjuksköterskor (DAS) och 

medicinskt ansvariga läkare genom erfarenhetsutbyte kring klinisk praxis 

- Stärka det sjukvårdsregionala nätverket inom sydöstra sjukvårdsregionens 

intensivvårdsenheter 

- Tillsammans med övriga RDAL och RDAS verka för gemensamma nationella 

rutiner vid organ- och vävnadsdonation 

- Bidra med utbildningsinsatser för läkare och sjuksköterskor i grundutbildning, under 

specialistutbildning och vidare för färdiga specialister 

Uppdragstagare 
Uppdraget gäller 2020-08-17—2024-08-16 och omfattar 50 procent av en heltid. 

Regional donationsansvarig läkare (RDAL) har kvar sin anställning inom aktuell region.  

Uppföljning  
Regional donationsansvarig läkare (RDAL) rapporterar kontinuerligt till ordförande för 

RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation och vid behov till Kunskapsråd 

akut och medicinsk vård, Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden. 

 


