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Svar på remiss om Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya
regler för organdonation
Regionen har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och vill lämna
följande synpunkter.
Regeringen vill ha synpunkter på en viss begränsad del av 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.

6.3 Övriga förutsättningar för behandlingen
Den organbevarande behandlingen ska få ges under förutsättning att den
inte kan vänta till efter döden, inte medför mer än ringa smärta eller ringa
skada för den möjliga donatorn och inte hindrar insatser för den möjliga
donatorns egen skull.
ECMO-behandling med dagens teknik är en sådan mer omfattande åtgärd
som innebär mer än ringa skada och därför inte bör sättas in inom ramen
för organbevarande behandling. Vidare bör, i enlighet med utredningens
bedömning, kirurgi för att stoppa exempelvis en inre blödning anses som en
sådan mer omfattande åtgärd, som innebär mer än ringa skada och som
därför inte bör sättas in inom ramen för organbevarande behandling.
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Särskilt om intubering och respiratorvård om åtgärderna sätts in enbart i
organbevarande syfte.
Region Värmland anser att förslaget är efterlängtat och ökar
förutsättningarna för att genomföra organdonation från personer som under
sin livstid tagit ställning och önskar detta om möjligheter finns. Med detta
anser Region Värmland att förslaget bör genomföras.
Det nuvarande förslaget har jämfört med tidigare version begränsat de
åtgärder som är möjliga att vidta för att möjliggöra organdonation.
Det kan diskuteras om det nuvarande förslaget fortsatt kanske är för
restriktivt utifrån aspekten att organdonation bidrar till angelägen reducering
av sjuklighet hos många annars kroniskt eller terminalt sjuka personer och
dels att donation med de regler som finns beaktar viljeyttringen från
donatorn om att vilja bistå med denna gärning om så är möjligt. Detta kan
förstås komma att beaktas senare.
De åtgärder som får vidtas i organbevarande och utredande syfte är
maximerade till 72 timmar efter att beslut om att inte fortsätta eller sätta in
ytterligare livsuppehållande behandling, vilket känns klokt.
Lagrådsremissen är utförligt redovisande i de etiska och övriga
ställningstaganden som gjorts och dessa förefaller väl balanserade. Riskerna
för att denna typ av behandling enligt förslagen skulle belasta
intensivvården så att personer med hopp om överlevnad skulle konkurreras
ut på grund av organbevarande behandling hos patient utan hopp om egen
överlevnad bedöms mycket små. Region Värmland delar den åsikten.
Sammanfattningsvis stöder med detta Region Värmland att
lagrådsremissens förslag förverkligas i ny lagstiftning.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Marianne Utterdahl
Ordförande

Göran Karlström
Ärendeansvarig
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