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YTTRANDE REMISSVAR NYA REGLER ORGANDONATION
Sammanfattning / övergripande kommentar Region Västmanland
Region Västmanland har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Region
Västmanland välkomnar intentionerna och instämmer i många av huvuddragen i
remissen och lämnar synpunkter vid de avsnitt som är aktuella att kommentera.
1 Bakgrund
Den 5 november 2020 överlämnade regeringen propositionen Organdonation (prop.
2020/21:48). Den 12 april 2021 beslutade regeringen att återkalla propositionen (skr.
2020/21:179).
Detta utkast innehåller en justerad version av den återkallade propositionen organ-donation. I utkastet
föreslås, bland annat på motsvarande sätt som i den återkallade propositionen, att medicinska insatser
före döden s.k. organbevarande behandling, ska få ges till en möjlig donator. Behandlingen ska dock
endast få ges om den inte kan vänta till efter döden, inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada
och inte hindrar insatser för den möjliga donatorns egen skull. Ändringarna i utkastet 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. I utkastet görs
bedömningen att intubering och respiratorvård som initieras enbart i organbevarande syfte i regel inte
kan bedömas medföra mer än ringa skada. De föreslagna lagändringarna i utkastet motsvarar de
föreslagna lagändringarna i den återkallade propositionen Organdonation. Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 juli 2022.

2 Lagtext
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av
människans död
Region Västmanland har inga invändningar, bra förslag.
4 Om organdonation
4.4 Särskilt om DCD
Region Västmanland har inga invändningar och anser att det är bra skrivet.
6 Organbevarande behandling
6.1 Organbevarande behandling får ges en möjlig donator
Region Västmanland instämmer att organbevarande behandling i form av
nödvändiga intensivvårdsinsatser är en förutsättning för en fungerande
transplantationsverksamhet i Sverige och för att möjliggöra en fungerande
donations- och transplantationsverksamhet både vid DCD och DBD.
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I texten verkar det som att med definitionen ”organbevarande behandling” avses att
det är något som ges före döden. Om det stämmer, vad kallas i så fall de
intensivvårdsinsatser som fortsätter efter konstaterandet av döden vid en DBDprocess?
6.2 Organbevarande behandling får ges efter ställningstagande att inte inleda eller
fortsätta livsuppehållande behandling
Region Västmanland instämmer helt i beskrivningen om när organbevarande
behandling ska ges. Det är viktigt att beslut om vad som gagnar patienten och ett
eventuellt beslut att avbryta livsuppehållande behandling inte påverkas av
möjligheterna till en eventuell donationsprocess. Denna typ av beslut och handlande
ska ske på ett sådant sätt att förtroendet för vården inte skadas.
Region Västmanland instämmer även i att ” ställningstagandet om livsuppehållande
behandling ska ha gjorts av två legitimerade läkare” (sid 33). Detta gäller inte bara
inför donationsprocesser, utan enligt SFAI s riktlinjer vid alla beslut om
livsuppehållande behandling på intensivvårdspatienter.
6.3 Övriga förutsättningar för behandlingen
Region Västmanland instämmer i förslag till formulering. Lagförslaget är rimligt, väl
genomtänkt och etiskt väl avvägt. Detta bör vara av godo både gällande god vård för
den enskilda patienten och för att främja donationsverksamheten.
8 Närståendes roll i donationsprocessen
8.1 Närståendevetot tas bort
Region Västmanland instämmer i förslag. Det är den enskilde individens vilja som ska
respekteras.
12 Information om donation och organbevarande behandling
Region Västmanland instämmer och tycker det är bra att Socialstyrelsen ansvarar för
uppgiften att informera allmänheten och att de tar fram vägledningsmaterial för
sjukvården.
15 Konsekvenser av förslagen
Region Västmanland bedömer att förslagen inte kommer att medföra
undanträngningseffekter avseende tillgänglighet till intensivvård.
Sakkunniga
Håkan Scheer, verksamhetschef Operationskliniken
Mattias Arbin, överläkare Operationskliniken
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