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Att donationsansvarig sjuksköterska resp. läkare ska
finnas beskrivs i:
• SOSFS 2009:30 Socialstyrelsens föreskrifter om donation och
tillvaratagande av vävnader och celler
• SOSFS 2012:14 Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av
mänskliga organ avsedda för transplantation
• Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska - En
vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer (Socialstyrelsen,
2022-03-31)

Nationell
uppföljning av
kvalitetsindikatorer
För att kunna mäta och följa upp
donationsprocessen inom hälso- och sjukvården
används kvalitetsindikatorer som belyser kvalitet
och effektivitet

Kvalitetsindikatorer organdonation - avlidna
Registreras av intensivvårdsavdelningarna i Svenska Intensivvårds Registret
(SIR)

Strukturindikatorer
1. Donationsansvarig läkare och sjuksköterska
2. Skriftliga uppdrag, avsatt tid för uppdraget
3. Utbildning om donationsprocessen
Processindikatorer
4. Uppmärksammade möjliga donatorer
5. Kontakt med transplantationskoordinator
6. Orsak till utebliven donation
Resultatindikator
7. Aktuella organdonatorer
UPH

Regional DAL/DAS
Förekomst av skriftligt uppdrag för rDAL och rDAS.

• Total arbetstid bör vara minimum 50 procent av heltidstjänst avsatt för regional
DAL och DAS vardera. Om flera personer delar på samma uppdrag anges total
sammanlagd tjänstgöringsgrad.
• Ange hur kompetens för rDAL/rDAS uppfylls i förhållande till den
utbildningstrappa som finns framtagen av Vävnadsrådet/SKR. För att bibehålla
adekvat kompetens inom området bör regionalt donationsansvarig även vara
kliniskt verksam.
• Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse från rDAL/rDAS redovisas till
uppdragsgivaren.

Regionindelning - organdonation
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Regional uppdragsbeskrivning Norra regionen:

RDAL och RDAS ska ha fortlöpande kontakt med de fyra Norrlandstingens utsedda Donations Ansvariga
Läkare (DAL-ar), Donations Ansvariga Sjuksköterskor (DAS-ar) och vävnadssamordnare i organ- och
vävnadsfrågor.
• Medverka vid fortbildning om organ- och vävnadsdonation
• Ansvara för årligt regionmöte i vävnads- och organdonation- i år 5-6 maj, Socialstyrelsen medv.
• Rådgivande och stödjande för lokala DAL, DAS och vävnadssamordnare
• Regional årlig uppföljning av donationsverksamheten
• Återkommande följa upp att registrering och analys av dödsfall inom intensivvården efterlevs

• Bevaka utvecklingen inom området organ- och vävnadsdonation
• Vid behov ingå i nationella arbetsgrupper
• Samverka med vävnadsinrättningar, transplantationskirurgiska kliniker

Nationell uppdragsbeskrivning norra regionen:
Det finns samverkan nationellt mellan alla RDAL och RDAS. Gruppen träffas regelbundet och
diskuterar gemensamma frågor.
• Tillsammans verka för gemensamma nationella rutiner vid organ- och vävnadsdonation
• Tillsammans ansvara för det årliga nationella DAL-/DAS-mötets innehåll, ca. 200 deltagare

• Samverka med NPO perioperativ intensivvård och transplantation (PIVOT),Svensk Förening för
Anestesi och Intensivvård (SFAI), Svenska Intensivvårds Sällskapet (SIS), Svensk Sjuksköterske
Förening (SSF) och Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (An/IVA)

• Utgöra remissinstans för Nationellt Donations Centrum (NDC) och vid behov övriga nationella
aktörer.
• Samverka med Socialstyrelsen och SKR i övergripande donationsfrågor
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Vävnadsrådet består av två huvuddelar, den ena delen är AU som består av regionala vävnadssamordnare från regioner med Universitetssjukhus, en representant
från mindre regioner och en kontaktperson från SKR.
Den andra delen är verksamhetsområdesgrupper, VOG. Ordförande från respektive VOG representerar sin arbetsgrupp i Vävnadsrådet.
VOG organ ansvarar för kvalitetssäkring och kursinnehåll i de nationella utbildningarna i organdonation och delfinansieras av SKR ; EDHEP, Grundkursen och AD.

➢ Ansvarig för implementeringen av DCD i Norra regionen, för närvarande Nus. Fortsatt
arbete mot övriga sjukhus till hösten. Aktivt deltagit i DCD-team. Fortsatt uppföljning
och kvalitetssäkring av DCD-verksamheten.
➢ Samarbetsavtal med sjukhuset i Östersund om en gemensam utredarfunktion i Umeå för
vävnadsdonation, till en början hornhinnor. Utredningar startat upp 2022.

➢ NPO PIVoT- donation är en prioriterad fråga. Bildande av en kontinuerlig NAG
Donation. Regionalt donationsansvariga varit drivande, medverkat i workshop mm.
➢ Sammanhållande i arbetet mellan Regionerna och RMV i donationsfrågor (RMV står för
25% av alla vävnader för transplantation). Viktiga vad gäller organdonation. Annan
myndighet.
➢ Rekommendationsgrupp tillsatt av Socialstyrelsen för främjande av pediatrisk
organdonation. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer klart. Fortsatt arbete
med donationer från barn (DBD och DCD).

➢ Socialstyrelsens regeringsuppdrag: Medverkar i framtagandet av vägledande texter med
anledning av ny lagstiftning om Organdonation som räder i kraft 1 juli. Kommer att innebära
ett stort arbete att informera intensivvården!
➢ Ny lagstiftning om Kriterier för bestämmande av människans död. Arbetat med
Socialstyrelsen-information till intensivvården. Träder i kraft 1 september.

➢ Socialstyrelsens regeringsuppdrag om att kartlägga och analysera hinder i hälso-och
sjukvården för en ändamålsenlig verksamhet när det gäller organdonationer. Medverkat i
dialogmöte 4 april med Socialstyrelsen, svarat på enkäter etc. Fortsatt arbete.
➢ Folder till närstående utgiven av Socialstyrelsen-rådgivande
➢ Remissinstans nationellt och regionalt angående bl. a. ny lagstiftning ovan. Stort arbete att
läsa in sig på allt material.
➢ Uppdrag att uppdatera VOG organs information på Vävnadsrådets hemsida.
➢ Medlem i en grupp som ska kvalitetsgranska Vävnadsrådets (uppdrag från VOG organ,
SKR) utbildningar så att de håller rätt nivå och innehåller vad som efterfrågas.

Varför 50 %
➢ Just nu 25 % . Tid motsvarar ej uppdragets storlek- för lite från start.
Både vävnad och organdonation-ej i alla regioner.
➢ Varit möjligt pga annan administrativ tid och extra tid från IVA (+fritid)- ej möjligt längre.
➢ Kvalitetsindikator som mäts (rek. av SKR och Socialstyrelsen)-minst 50% av heltid
➢ Stort nationellt arbete framför allt mot Socialstyrelsen och Nationellt donationscenter (stöd i arbetet- de har
inte kunskapen, den besitter kliniskt verksamma= vi).

➢ Ny RDAL
➢ IVO-inspektion annonserad- uppskjuten pga covid-19-stöd till verksamheterna

➢ Implementering av DCD i norra regionen.
➢ Viktigt att kunna besöka och stötta donationsansvariga. Teamsmöten under pandemin
➢ Donationsverksamheten nationellt uppmärksammad
- Ny lagstiftning
- Socialstyrelsen har/har haft flera regeringsuppdrag rörande donation. Kommer att
påverka våra verksamheter framöver.
➢ Norra regionen är den enda regionen som ej har en Regional grundläggande
donationsutbildning för all personal (och EDHEP).
-Önskemål till Vävnadsrådet att skapa en Regional grundutbildning (nationell kursplan)
där ansvaret för att den genomförs kommer att ligga på RDAS/RDAL.
På sikt ska även EDHEP kunna erbjudas i norra regionen

En sammanhållande funktion behövs!
Donationsverksamheten bär sina egna
kostnader!

