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Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att


godkänna föreliggande yttrande som remissvar till
Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet förelagts att
yttra sig över rubricerat betänkande.
Regionen är i grunden positiv till åtgärder som förbättrar
donationsverksamheten och ökar antalet organdonatorer och
tillgängliga organ i Sverige och ställer sig på övergripande nivå
bakom de förslag som lämnas i betänkandet. Regionen lämnar
dock synpunkter på frågan om samtyckeshantering, delar av
författningstexten och på informations- och
kommunikationsaspekter i betänkandet.
Beslutsunderlag
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Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård

Yttrande – Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) - diarienummer
S2015/06250/FS
Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård beslutar att godkänna föreliggande yttrande
som remissvar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet förelagts att yttra sig över rubricerat betänkande.
Regionen är i grunden positiv till åtgärder som förbättrar donationsverksamheten
och ökar antalet organdonatorer och tillgängliga organ i Sverige och ställer sig på
övergripande nivå bakom de förslag som lämnas i betänkandet. Regionen lämnar
dock synpunkter på frågan om samtyckeshantering, delar av författningstexten
och på informations- och kommunikationsaspekter i betänkandet.

Information i ärendet
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur antalet organdonatorer och tillgängliga organ kan öka i Sverige. Förslag för att förbättra donationsverksamheten har
lämnats inom fem huvudsakliga områden:
1. Legala förutsättningar för att vidta medicinska insatser innan döden inträffat
för att respektera enskildas önskan att donera. Hit hör förutsättningarna för att
vidta medicinska insatser för att bevara möjligheten till donation då det inte
finns något hopp om överlevnad för patienten själv samt frågan om donation
då döden inträffat efter cirkulationsstillestånd.
2. En översyn av organisation och arbetssätt för att stärka donationsverksamheten. I denna del har det ingått att kartlägga vårdgivarnas behov av kunskapsstöd men även att lämna förslag för var ansvaret för informationsinsatser som
riktar sig till allmänheten bör ligga.
3. Förbättrad informationen till allmänheten och förslag på hur förutsättningarna
för enskilda personer att göra sin vilja känd kan förenklas. I denna del av uppdraget ingick det att utreda donationsregistrets funktion.
4. Frågeställningar rörande levande donatorer, exempelvis regler och praxis om
kostnadsersättning till levande donatorer i syfte att förbättra nuvarande handläggning.
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5. Förslag till reglering av utbytet av personuppgifter med Scandiatransplant, en
samarbetsorganisation för bland annat statistik och organutbyte mellan de
nordiska länderna.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Socialdepartementet
s.registrator@regeringskansliet.se
s.fst@regeringskansliet.se

Yttrande – Organdonation En livsviktig
verksamhet (SOU 2015:84) - diarienummer
S2015/06250/FS
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerat betänkande. Regionen har tagit del av betänkandet och lämnar
följande synpunkter.

Allmänna synpunkter
Regionen är i grunden positiv till åtgärder som förbättrar donationsverksamheten
och ökar antalet organdonatorer och tillgängliga organ i Sverige. Sådana åtgärder
får dock inte stå i konflikt med varje enskilds patients rätt till god och säker vård,
till omsorg och respekt för sin egen person och till självbestämmande under hela
sin livstid.
Det remitterade förslaget innebär att en patients inställning till donation ska kunna
utredas (samtyckesutredning) när all fortsatt aktiv behandling av patienten själv är
meningslös och efter det att ett ställningstagande gjorts om att inte inleda eller
fortsätta livsuppehållande behandling. Under denna samtyckesutredning skulle
hälso- och sjukvården – förutom palliativ vård – sätta in medicinska insatser för
att upprätthålla organens funktion och därigenom möjliggöra en eventuell donation av patientens organ efter det att döden inträffat. Till skillnad från den palliativa vården skulle sådana medicinska insatser inte vara till någon nytta för patienten själv.
Utredningens förslag innebär ett avsteg från den allmänna rättsprincipen att det
inte är tillåtet att vidta medicinska åtgärder på en patient som i första hand gagnar
en annan patient. Ett sådant avsteg kan motiveras i de fall patienten samtycker till
donation av sina organ, eftersom åtgärder för att upprätthålla organens funktion då
bör kunna ses som förenliga med patientens donationsvilja. Åtgärderna blir svårare att motivera när donationsviljan är okänd, eftersom medicinska insatser för att
upprätthålla organens funktion då även skulle sättas in på människor som av en
eller annan anledning inte samtycker till organdonation.
Det är framförallt vid okänd donationsvilja som utredningens förslag att sätta in
medicinska åtgärder för att upprätthålla organens funktion kan diskuteras. Mot
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bakgrund av den låga svarsfrekvensen och de slutsatser utredningen dragit av sin
enkätundersökning, kan det ifrågasättas om utredningen i denna del presenterat ett
tillräckligt underlag för sitt förslag. Regionen förordar att frågan särskilt belyses i
den fortsatta beredningen.
Ur ett etiskt perspektiv behöver man också väga in att informerat samtycke är viktigt, men att det kan utgöra ett emotionellt pressande krav för människor som befinner sig i kris. I situationer av denna karaktär och i linje med den etiska principen om att göra gott kan ett beslut som tas av professionen i ett långsiktigt perspektiv vara den bästa lösningen.

Närmare synpunkter på föreslagen författningstext
När det gäller den föreslagna författningstexten som sådan, lämnar Regionen följande synpunkter.
1. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation
m.m.
4 a § andra stycket
Både ett ställningstagande om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling och ett samråd måste rimligen göras av legitimerad läkare. Detta är i dag
också ett krav enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling, SOSFS 2011:7. Regionen förordar att stycket kompletteras
med krav på legitimation hos den läkare som ska göra ställningstagandet samt den
läkare med vilken samråd ska ske.
4d§
Förslaget bör kompletteras med en bestämmelse om att medicinska insatser ska
avslutas i de fall en samtyckesutredning inte kunnat genomföras inom skälig tid,
t.ex. på grund av att hälso- och sjukvårdspersonalen inte kunnat få kontakt med de
personer som står patienten nära.
10 a §
Det bör klargöras vilken sjukvårdshuvudman som ska stå för kostnaderna i de fall
den levande donatorn inte är bosatt i Sverige.
2. Förslag till lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
7 a § första stycket
Det bör förtydligas att uppgifter ska registreras i ett för ändamålet särskilt register.
3. Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
5a§
Tillvaratagande och transplantation av organ är i lag inte förbehållet myndigheter
eller bolag, föreningar och stiftelser som landsting/kommuner utövar ett bestämmande inflytande i. Även om tillvaratagande och transplantationer av organ i dag
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endast utförs inom allmän verksamhet kan det inte uteslutas att sådan verksamhet
i framtiden kan komma att bedrivas i privat verksamhet (jfr prop. 2011/12:95 s.
59). För att sekretess då ska kunna brytas måste förslaget kompletteras med möjlighet att lämna ut uppgift till enskild vårdgivare.

Informations- och kommunikationsperspektivet
I utredningen framgår det att Socialstyrelsen har ansvar för information till allmänheten på övergripande nationell nivå. Socialstyrelsen föreslås också få ansvar
för att driva utvecklingen av kostnadseffektiva, målgruppsanpassade alternativ för
rutinmässig informationsspridning och möjligheter för enskilda att göra sin vilja
till organdonation känd. Det ska ske i samråd med berörda aktörer.
Landstingens och regionernas samtliga kommunikationsdirektörer är eniga om att
samverkan mellan aktörerna är avgörande för ett kostnadseffektivt och framförallt
kommunikationseffektivt resultat. Kommunikationsdirektörerna är också eniga
om att 1177 Vårdguiden (1177.se) kan och bör vara kanal för information om organdonation. Förslagsvis ska befolkningen via 1177 Vårdguidens e-tjänster (egen
tjänst eller uthoppstjänst) kunna anmäla sin inställning till donation.
Däremot bör Socialstyrelsen vara ansvarig för information och kampanjer av
själva Donationsregistret. När/om Socialstyrelsen genomför sådana kampanjer gör
1177 Vårdguiden informationsinsatser för att stötta de kampanjernas budskap.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Maria Frisk
Ordförande i nämnden för
Folkhälsa och sjukvård

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

