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Utkast till lagrådsremiss, Nya regler för
organdonation

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad
promemoria Utkast till lagrådsremiss, Nya regler för organdonation.

Sammanfattning

Region Jönköpings län delar lagrådsremissens bedömning i utkastet och ställer sig
positiv till de föreslagna ändringarna. Ändringarna innebär ett tydligt lagstöd och
möjlighet att intubera och påbörja respiratorbehandling i organbevarande syfte.

Synpunkter på förslaget

Propositionen tydliggör att organbevarande behandling ska få ges under
förutsättning att den inte kan vänta tills efter döden, inte medföra mer än ringa
smärta eller ringa skada för den möjliga donatorn och inte hindrar insatser för den
möjliga donatorns egen skull.
Region Jönköpings län anser att intubation och respiratorbehandling är en naturlig
del av den organbevarande behandlingen. Respiratorvård är en förutsättning för att
organdonation och transplantation ska vara möjlig. Region Jönköpings läns
bedömning är att intubering och respiratorvård som initieras i organbevarande
syfte för att möjliggöra organdonation och transplantation inte kan anses medföra
mer än ringa smärta eller ringa skada. Vidare strider inte intubation och
respiratorbehandling mot insatser för den möjliga donatorns egen skull utan
palliativ behandling kan ges. Intubation kan inte vänta tills efter döden.
Det finns en hög donationsvilja i Sverige, åtta av tio är positiva till organdonation.
De föreslagna ändringarna gällande intubation och respiratorbehandling medför
att individens önskan att donera kan respekteras i större utsträckning och att fler
som vill donera efter sin död får den möjligheten. Genom denna nya lagstiftning
avseende donation och organbevarande behandling får professionen ett tydligt
stöd för en trygg väg till donation. I slutändan kommer fler som vill, kunna donera
efter sin död och fler kan transplanteras. Liv kommer att räddas.
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