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Inledning
I Socialstyrelsens föreskrifter för donation av organ och vävnader lyfts vårdgivarens ansvar för
donationsfrämjande arbete särskilt fram. Ledningen av hälso- och sjukvården och tandvården ska vara
organiserad på ett sådant sätt att den verkar för att möjliga donatorer identifieras och i övrigt främjar
donation och försörjningen av biologiskt material för medicinska ändamål.

Verksamhetsplan för donation i norra regionen 2022
I mars 2022 avlutade Caroline Starlander sitt uppdrag som Regionalt Donationsansvarig läkare och
ersattes av Magnus Almeling, DAL på Norrlands universitetssjukhus (Nus). Med anledningen av detta
har upprättandet av verksamhetsplanen för 2022 dröjt och vissa aktiviteter har i skrivande stund redan
genomförts.

1. Donationsfrämjande aktiviteter organ
1.1. Besöka Gällivare, Sunderbyn, Sundsvall, Skellefteå och Lycksele sjukhus under hösten och
där erbjuda föreläsningar för personalen på IVA, Anestesi- och Operationsavdelningarna.
Dessutom ska möten planeras med sjukhusens lokala DAL och DAS tillsammans med
verksamhetschefer för att diskutera de donationsansvarigas skriftliga uppdrag och uppdragets
avsatta veckotid.
1.2. DCD som införts på Nus, som kompletterande donationsmetod till DBD, ska spridas i norra
regionen vilket kommer att innebära en stor arbetsinsats för Regionalt donationsansvariga.
Vid införandet är det av vikt att sjukhusledningarna, vid de sjukhus som introduceras i den
nya tekniken, ger tydliga och skriftliga uppdrag till verksamheterna. Sunderbyns- och
Sundsvalls sjukhus är först på tur att implementera den alternativa donationsmetoden under
hösten 2022/ våren 2023.

2. Donationsfrämjande aktiviteter vävnader
2.1. Fortsatt uppbyggnad och samarbete mellan Hornhinnebanken NUS och Östersunds sjukhus
för medicinska utredningar gällande hornhinnedonatorer från Östersund. Vävnadsutredare vid
hornhinnebanken, Nus, har nu behörighet till Region Jämtland/Härjedalens (RJH)
journalsystem för att utreda avlidna vävnadsdonatorer. Samarbetet innebär en möjlighet för
befolkningen i RJH att få sin donationsvilja tillgodosedd och bidra till det stora behovet av
donerad ögonvävnad.
Fortsatt hornhinneverksamhet på NUS, i Sundsvall, Örnsköldsvik och Skellefteå. Det
nationella uppdraget att ansvara för tillvaratagande av långa rörben ligger fortfarande i
Östersund. Umeå och snart Sundsvall, arbetar vidare med tillvaratagande av kardiovaskulär
vävnad på uppdrag av vävnadsbanken i Lund. Möjligheten att även tillvarata ögonvävnad
från Norrbotten diskuteras.
2.2. Samverkan RMV: Fortsatt samarbete med RMV i Umeå för tillvaratagande av
vävnader. Enhetschefen på RMV ska regelbundet bjudas in till vävnadsmöten som ett led i
den fortsatta utvecklingen av samarbetet runt donationsfrågor.

3. Donationsfrämjande gemensamma och övriga aktiviteter
3.1. Årligt återkommande regionmöte med DAL/DAS, Vävnadssamordnare, personal från
vävnadsbanker inklusive medicinskt ansvariga och vävnadsinrättningen i maj.

3.2. Stöd till lokalt donationsansvariga för att främja lokala utbildningsinsatser. Under 2022
kommer två nya lagar att träda i kraft. Regionalt donationsansvariga kommer att i samarbete
med Socialstyrelsen, färdigställa ett vägledningsmaterial till vårdpersonal för att underlätta
arbetet vid införandet. Ny lagstiftning, som också innehåller nya dokumentationskrav,
kommer att innebära en omfattande informations/utbildningsinsats från regionalt
donationsansvariga mot sjukhusen i norra regionen.
3.3. R-DAL och R-DAS är medlemmar i RPO PIVoT där frågor om donation/transplantation är
en fast punkt på agendan. En NAG-donation är under uppbyggnad där ledamöter bl. a från
norra regionen kommer att nomineras.
3.4. R-DAS ingår i en grupp från VOG organ som ska se över befintliga utbildningar i
Vävnadsrådets regi och dess innehåll inför en revision.
3.5. Förmedlande av information från Sahlgrenska Universitetssjukhusets Transplantationsenhet,
till vilken alla sjukhus i Norra regionen är knutna, samt förmedlande av information från
nationell nivå; SKR och Socialstyrelsens Nationella Donationscentrum, NDC.
3.6. Uppdatera kontaktuppgifter och de sjukvårdsregionala dokumenten på Norra
sjukvårdsregionförbundets hemsida gällande organ-och vävnadsdonation.
3.7. R-DAL och R-DAS deltar i VOG-organ (arbetsgrupp via Vävnadsrådet i SKR) för att
samverka mellan donation- och transplantationsverksamheterna.
3.8. R-DAS har som sekreterare i VOG Organ i uppdrag att regelbundet uppdatera VOG Organs
hemsida.

4. Donationsmål
4.1. Varje sjukhus ska ha en DAL och DAS med avsatt tid och skriftligt uppdrag.
4.2. Mål för organdonationsverksamheten per sjukhus och totalt i regionen: alla möjliga
organdonatorer skall identifieras av regionens intensivvårdsavdelningar – ingen möjlig
organdonator skall missas!
4.3. Mål för vävnadsdonationsverksamheten per sjukhus och totalt i regionen: uppnå stabilitet i
tillgång på donerade hornhinnor och långa rörben genom samverkan i regionen.

5. Kvalitetsmätningar
5.1. Planerade kvalitetsmätningar organdonation: alla intensivvårdsavdelningar i regionen skall
registrera i ”Avlidna på IVA” samt ”Strukturella indikatorer” i Svenska Intensivvårdsregistret
(SIR). Under 2022 kommer denna registrering att få ett särskilt fokus i regionen då nationell
statistik bygger på att dessa data regelbundet uppdateras.
5.2. DCD-verksamheten på Nus följs kontinuerligt upp genom återsamling av DCD-teamen efter
genomförda processer. Anhöriga erbjuds ett fysiskt, alternativt digitalt möte med
donationsansvariga på IVA. Utbildningsinsatser på sjukhus som implementerar DCD
kommer att följas upp med enkäter till utbildad personal efter genomförd utbildning.
5.3. Kvalitetsmätningar vid vävnadsdonation sker via vävnadsinrättningarnas rapportering till
IVO. IVO inspektion av hornhinnebanken 24 februari där R-DAS kommer att medverka.

6. Informationsinhämtning och samverkan
6.1. Planerade utbildningar, möten och kongresser samt övrig samverkan för RDAL och R-DAS:

20–21 januari, Nationellt möte för alla med donationsuppdrag- detta år digitalt möte
4 april, Dialogmöte med Socialstyrelsen, NDC ang. hinder för en välfungerande
donationsverksamhet.
2 maj, Webbinarium med Socialstyrelsen angående ny lagstiftning
5–6 maj, Regionalt möte, alla DAL/DAS med Vävnadsinrättningarna
19–20 maj, Deltagande i VOG hornhinnors möte i Umeå
26–27 maj R-DAS ingår i en grupp från VOG organ som ska se över befintliga utbildningar i
Vävnadsrådets regi och dess innehåll inför en revision.
8 juni, träff med expertgrupp donation i Stockholm för utarbetande av material till DAS/DAL
inför ny lagstiftning 1/7
16 juni, Digital träff med DAS/DAL i regionen inför ny lagstiftning 1/7
Medverkan vid två digitala utbildningsdagar med ögonläkare/övrig personal från Östersund
inför uppstart av tillvaratagande av ögonvävnad vid Östersunds sjukhus.
Digitala och fysiska möten, med roterande mötesplatser, med alla R-DAL och R-DAS i Sverige.
31/8–1/9 fysiskt möte i Umeå
31 augusti, Fysiskt möte med representanter från Socialstyrelsen och bland annat neonatal-IVA,
Nus angående implementering av ett nytt kunskapsstöd om främjande av pediatrisk
organdonation
Möten med RMV inplanerat vid två tillfällen om rutiner, donationsuppdrag m.m.
Deltagande i Vävnadsrådets VOG Organ, fysiska och digitala möten 3–4 ggr/år
Representanter i RPO PIVoT med möten fyra-fem ggr /termin
Regelbundna vävnadsmöten ca. åtta ggr/ år, tillsammans med regional vävnadssamordnare och
enhetschef från RMV
Vecka 43 Utbildning av DCD-team i Sunderbyn
12 september Regionbesök Gällivare
19 september Regionbesök Skellefteå
Fortsatt arbeta med kompetensbevis för obduktionstekniker (samarbete med patologavd.)

7. Ekonomi
Ekonomin är i balans.

8. Rapportering av årets verksamhetsplan och fjolårets verksamhetsrapport
8.1. Lokala DAL och DAS återrapporterar till R-DAL och R-DAS som sedan sammanställer en
årlig verksamhetsrapport till uppdragsgivaren, Norra sjukvårdsregionförbundet.
8.2. Regional DAL och regional DAS ansvarar för att återföra plan och rapport till Norra
regionens lokala DAL och DAS.

