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Bilaga 1 – Rapport från RDAL 

 

 Införande av DCD i RÖ planeras till v. 41. Detta för att öka antalet donationer med 20-40%. 

Sahlgrenska DCD-team utbildar enligt  Det nationella DCD-protokollet som förvaltas av 

Vävnadsrådet på SKR. Ett gemensamt DCD-team på US bildat för IVA, NIVA och THIVA 

och ett DCD-team för IVA VIN.  I teamen ingår DAS, DAL, DOSS, 

(donationsspecialiserade ssk, 4 st) och usk. RDAL och RDAS. Från op ingår narkossk, 

opssk och usk. Sammanlagt 33 medarbetare. Utbildningen med Sahlgrenska startar med en 

dagkonferens med teoretisk utbildning och de två följande dagarna arbete på klinikerna med 

simulering av donationsprocessen och checklistor skapas. I de sex sjukvårdsregionerna är 

det vi i Sydöstra och Norra regionen som idag saknar  möjlighet att erbjuda DCD. I Norra 

regionen, Umeå  iförs DCD v.40. Efter införande i RÖ kommer en regional kursledning att 

bildas som inkluderar bla RDAL, RDAS och DOSSAR. Denna kursledning ansvarar för 

vidare införande av DCD i Region Jönköping och Region Kalmar under våren 2021 enligt 

överenskommelse. 

 

 Välbesökt, både fysiskt och digitalt på SFAI-AnIva-mötet i Örebro: TEMA Donation-Hur 

ökar vi antalet donatorer i Sverige-Vad krävs? En förmiddag med 11 föredragshållare 

och avslut med paneldiskussion och frågor. Vi var överens om att donationsarbetet på våra 

Ivor måste professionaliseras och DAL och DAS ska ha ett tydligt uppdrag och tid avsatt för 

arbetet. Ytterst ansvariga för donationsverksamheten är verksamhetscheferna och RDAL 

och RDAS ska stödja arbetet genom utbildningsaktiviteter, fallbeskrivningar, regionala 

möten och vara en länk mellan Nationella aktörer och nätverk och DAL och DAS liksom 

verksamhetscheferna på IVA. 

 

 NAG Donation är under bildande i NPOPivoT. Initiativet till denna arbetsgrupp har kommit 

från den ”Nationella expertgruppen för organ och vävnadsdonation i Sverige”.  Det är stora 

regionala skillnader i donationsfrekvens i landet och organisation och förutsättningar för 

donation ser väldigt olika ut. En förebild är Regionalt Donationscentrum Stockholm-

Gotland  som lyckats strukturera och professionalisera donationsarbetet med ett ökande 

antal donatorer sedan de startade. Karin Hildebrand, RDAL Stockholm-Gotland berättade att 

en tredjedel av antalet donationer nu är DCD i Stockholm. En framgångsfaktor är också att 

utbilda DOSSAR som kan ge aktivt stöd i donationsprocessen på IVA. I RÖ har vi 

DOSSAR sedan några år tillbaka.  
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 Propositionen ang ny lagstiftning Organdonation och organbevarande behandling lämnades 

till riksdagen i november 2020. Syftet med den nya lagen är att tydliggöra regelverket 

framför allt vad gäller organbevarande behandling inför en donation. Vad får man göra och 

vad får man inte göra i vården av en donator. Propositionen anger att tre saker måste 

uppfyllas. Åtgärden kan inte vänta tills efter döden, åtgärden får inte ge mer än ringa smärta 

och palliativa åtgärder för donatorn får inte hindras. Det framkom dock otydligheter kring 

intubation och initiering av respiratorbehandling som professionen framhöll och 

propositionen drogs tillbaka av regeringen i april 2021 precis innan omröstning skulle ske i 

riksdagen. Nu i dagarna har en ny lagrådsremiss presenterats där man tydliggör att 

intubation inte kan bedömas ge mer än ringa smärta och är därför tillåten att utföra som del i 

organbevarande behandling. Nu ska regioner, myndigheter, läkarförbundet, SFAI, 

sjuksköterskeförbundet, patientföreningar, SMER mm svara på remiss ang detta. RDAL i 

SÖSR har fått i uppdrag av Regionsjukvårdsledningen att sammanställa synpunkter från 

RAG  Donation (DAL och DAS i SÖSR och RDAL och RDAS)  och inkomma med förslag 

på ett gemensamt remissvar från SÖSR. Detta innan 25/10. Jag har kontaktat DAL och DAS 

på våra sjukhus  och inväntar nu svar.  

             Målet är att en ny lag träder i kraft i juli 2022. 

 

 

 

Eva Ahlgren Andersson 

Regionalt donationsansvarig läkare, Sydöstra sjukvårdsregionen 

 


