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Om remissen

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på en viss begränsad del av
denna promemoria (utkast till lagrådsremiss). Bakgrunden är att regeringen
den 12 april 2021 beslutade att återkalla propositionen Organdonation (prop.
2020/21:48), som i november 2020 hade överlämnats till riksdagen.
Den ändring som har gjorts i förhållande till den återkallade propositionen
gäller den del som rör organbevarande behandling och särskilt frågan om
intubering och respiratorvård, om dessa åtgärder sätts in enbart i organbevarande syfte.
Remissen gäller alltså enbart denna fråga, som i utkastet behandlas i avsnitt
6.3 i den text som markerats med kantstreck. I den återkallade propositionen
finns motsvarande text i avsnitt 6.4, vars innehåll i detta utkast helt har
inordnats i avsnitt 6.3. Vissa justeringar har även med anledning av detta
gjorts i avsnitten 6.1, 12.1, 14.1, 15 och 16.2. Även dessa är markerade med
kantstreck. I övrigt har inga ändringar i sak gjorts jämfört med den återkallade propositionen. Inga ändringar har heller gjorts i lagtexten i förhållande till den återkallade propositionen.
Remissinstanser

Barnombudsmannen
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Inspektionen för vård och omsorg

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 91
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Leverförbundet
Livet som gåva
Lunds universitet
MOD Merorgandonation
Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod (Vävnadsrådet)
Njurförbundet
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
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Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet HjärtLung
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens medicinsk-etiska råd
Stockholms universitet
Svensk förening för anestesi och intensivvård
Svenska Läkaresällskapet
Svensk sjuksköterskeförening
Svensk Transplantationsförening
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges läkarförbund
Södertörns tingsrätt
Uppsala universitet
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 22 november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/06598 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Utkastet till lagrådsremiss kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets
webbplats, www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Torkel Nyman
Departementsråd
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