
KALLELSE 1(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2019-11-19 kl. 13:00-16:30

Plats: Regionens hus, sal A

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Föregående mötesprotokoll
4 Anmälan av informationshandlingar 4
5 Anmälan av delegationsbeslut 5
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner 6 - 7

Informationsärenden och aktuellt
7 Aktuell information
8 Information om disponering av vårdenheter hus 

D1, Länssjukhuset Ryhov

9 Månadsrapport
10 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 8 - 9
11 Motion - Utred vilka effekter genomförda 

centraliseringar har haft
10 - 20

12 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade 
patienter

21 - 27

13 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar 28 - 33
14 Frågor 34
15 Rapport från kurser och konferenser
16 Återrapportering från andra forum

Beslutsärenden till regionfullmäktige
17 Motion - Inför organiserad PSA testning 35 - 48
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KALLELSE 2(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2019-11-19 kl. 13:00-16:30

18 Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter

49 - 65

19 Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna

66 - 82

Beslutsärenden för nämnden
20 Utredning av vårdplatsneddragning 83 - 123
21 Utredning av vårdval ögonsjukvård 124 - 214
22 Mätetal för nämnd för folkhälsa och sjukvård, 

nämndsnyckeltal - årshjul och nya mätetal
215 - 224

23 Remiss - Organbevarande behandling för 
donation

225 - 553

24 Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi 
2019-2024

554 - 615

Övrigt
25 Övriga frågor

Kallade
Ordinarie ledamöter
Rachel De Basso (S) ordf.
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
1:e v ordf.
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf.
Erik Wågman (S)
Eva Eliasson (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Anita Winberg (SD)

För kännedom
Ersättare
Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA)

Magnus Berndtzon (M)
Jonas Nilsson Bjurgren (S)
Linda Vestman (S)
Emma Evaldsson (KD)
Maria Sandberg (KD)
Razvan Nichitelea (C)
Ida Höglund (BA)
Sascha Carlsson (L)
Linus Perlerot (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gunnel Svensson (M)
Mona Milton (SD)
Katja Ganekind (SD)
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KALLELSE 3(3)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tid: 2019-11-19 kl. 13:00-16:30

Tjänstemän
Jane Ydman, t f regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och 
sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, 
nämndsekreterare

Personalrepresentanter
Birgitta Svensson, Kommunal
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet
Josephine Garpsäter, 
Naturvetarna

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)

Personalrepresentanter
Carina Sjögren, Kommunal
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2019-11-19
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll Protokoll från Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) 2019-09-27
Inkomna handlingar RJL 2019/2684 Skrivelse gällande hus D1 2019-11-11

RJL 2019/2684 Skrivelse angående strokevården i Jönköping 2019-11-11
Utgående skrivelser
Regeringsbeslut
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO

RJL 2019/788 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarens 
uppfattning om brister i vård och behandling i samband med titthålsoperation. 
RJL 2019/1792 Tillsyn av psykiatrisk tvångsvård vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) 
vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
RJL 2019/231 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarens 
uppfattning om felaktigt utförd operation av fraktur på lårbenet.
RJL 2019/799 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där anmälaren framför 
synpunkter på att diagnosen av dennes fraktur fördröjdes.
RJL 2018/3399 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende anmälarens 
upplevelser av kränkande bemötande samt fördröjning av diagnos.

Nyinkomna IVO-ärenden 2019-10-01--2019-10-31. 
Patientärenden: RJL 2019/2314, RJL 2019/2342, RJL 2019/2378, RJL 2019/2390, RJL 2019/2422, 
RJL 2019/2437, RJL 2019/2438 och RJL 2019/2582.

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Övrigt

RJL 2019/3
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
2019-09-25    2019-11-11
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer/Ref.nr. Beslutsdatum Beslutsdelegat
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2019/2244 2019-09-25 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2019/2306 2019-09-30 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2019/2372 2019-10-07 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2019/2373 2019-10-07 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2019/2384 2019-10-09 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2019/2419 2019-10-11 Sofia Sund
FS 4.5.4 Personuppgiftsincident RJL 2019/2439 2019-10-16 Sofia Sund
FS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal, Collective Minds 

Radiology AB
19/481 2019-10-17 Johan Kildén

FS 4.6.2 Begäran om allmän handling (journalkopior) RJL 2019/2704 2019-11-11 Johan Cederlund

RJL 2019/4

5



Sidan  1 av 1

Dokument
Utskriftsdatum: 2019-11-01 Utskriven av: Emma Lindqvist

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser i oktober  2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
132059 K Remissversion Trafikförsörjningsprogram 2020 

2023 Beslutat RS 190605
Erik Andersson

2019-10-22 Region Blekinge Länstrafiken
RJL 2019/2433 Remissbehandling av Trafikförsörjningsprogram 

för Blekinge 2020-2023 för synpunkter

Svar senast 2019-11-10

REMISS

2019.11808 I Remiss - Digifysiskt vårdval – Tillgänglig 
primärvård baserad på behov och kontinuitet

Nathalie Bijelic Eriksson

2019-10-14 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/2443 Remiss - Digifysiskt vårdval – Tillgänglig 

primärvård baserad på behov och kontinuitet

Svar senast 2020-01-14

REMISS

2019.12368 I Missiv - Utställning Översiktplan 2040 Habo 
Kommun

Elisabet Eriksson

2019-10-28 Habo kommun Regionens åtagande
RJL 2019/2563 Översiktsplan Habo kommun

Svar senast 2020-01-12

REMISS
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Sidan  1 av 1

Dokument
Utskriftsdatum: 2019-11-01 Utskriven av: Emma Lindqvist

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner i oktober 2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2019.12356 I Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt 

miljöproblem
Lena Strand

2019-10-28 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2019/2561 Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt 

miljöproblem
MOTION

2019.12357 I Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader Lena Strand
2019-10-28 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2019/2562 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader MOTION
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2019-11-08     

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Kansli E-post: regionledningskontoret.kansli@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
Box 1024 Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057
551 11  Jönköping

Regionledningskontoret
Avsändare

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Förteckning över icke slutbehandlade 
motioner t.o.m. oktober 2019 FS

Motion - Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården
Marcus Eskdahl (S), Sibylla Jämting (MP) och Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2018-03-27
Dnr: RJL 2018/922

Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och naturbaserad 
rehabilitering
Mikael Ekvall (V), Elisabeth Töre (V), Kim Strand (V) och 
Bengt-Ove Eriksson (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/311

Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft
Mikael Ekvall (V), Elisabeth Töre (V), Bengt-Ove Eriksson (V) och 
Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/314

Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min 
kropp!
Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/434

Motion - Inför organiserad PSA testning
Håkan Nyborg (SD), Anders Gustafsson (SD), Ingvar Lärkfeldt (SD), Olle Moln 
Teike (SD), Samuel Godrén (SD) och Ulf Svensson (SD)
Inkommen: 2019-02-08
Dnr: RJL 2019/479
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2019-11-08     

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Agnetha Lundberg (SD), Anita Winberg (SD) och Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-02-20
Dnr: RJL 2019/588

Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/998

Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/999

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Agnetha Lundberg (SD), Helena Elmqvist (SD) och Jan-Olof Svedberg (SD)
Inkommen: 2019-04 15
Dnr: RJL 2019/1106

Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-05-29
Dnr: RJL 2019/1431

Motion - Borttagande av dolda nummer
Helena Elmqvist (SD), Ulf Svensson (SD) och Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-07-01
Dnr: RJL 2019/1681

Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Helena Elmqvist (SD), Anne Karlsson (SD) och Mona Milton (SD)
Inkommen: 2019-07-15
Dnr: RJL 2019/1760

Motion - Patientavgifter för språktolk
Olle Moln Teike (SD), Elisabeth Werner (SD) och Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-07-29
Dnr: RJL 2019/1811

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Samuel Godrén (SD), Anne Karlsson (SD) och Maria Högberg (SD)
Inkommen: 2019-08-28
Dnr: RJL 2019/2000
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§121 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid 
informationen på nämndsammanträdet.

 Information om disponering av vårdenheter hus D1, 
Länssjukhuset Ryhov

 Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314

 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588

 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§88 Motion - Utred vilka effekter genomförda 
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314

Beslut
Ärendet utgår.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§44 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet t.o.m. februari 2019. Informationen läggs till 
handlingarna.

 Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrateg
- Arbete med sommarplaneringen 
- Statsbidrag

 Information om projektet Alternativ till våld (ATV) för 
våldsutsatta av Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare. 
Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och en 
utvärdering har gjorts. 

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda 
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en 
länsövergripande funktion i Region Jönköpings län, i 
samverkan med kommunerna. 

 Skrivelse från läkarföreningen med mötesinbjudan 
gällande framtagen handlingsplan om oberoende av 
bemanningsföretag. Presidiet kommer att träffa 
läkarföreningen från nämndens sida.

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Information ges på kommande nämndsammanträde.

 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Information ges på kommande nämndsammanträde.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Information ges på kommande nämndsammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 53 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet

Siw Kullberg

15



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§52 Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd – 
dnr: RJL 2019/310

 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft – dnr: RJL 2019/314

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention - 
dnr: RJL 2019/316 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§121 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid 
informationen på nämndsammanträdet.

 Information om disponering av vårdenheter hus D1, 
Länssjukhuset Ryhov

 Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314

 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588

 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§76 Informationsärenden
 Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om

- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna Jämförelser.

 Presidiet diskuterar arbetet med att ta fram mätetal för 
nämnden inför år 2020 och kommer överens om följande 
process. 
- En sammanställning av samtliga mätetal som följs av 
nämnden tas fram
- Information ges på kommande nämndsammanträde 
- Partigrupperna ges möjlighet att senast den 2 september 
inkomma med förslag på mätetal
- Presidiet behandlar inkomna förslag på sammanträdet 
den 3 september
- Diskussion på nämndsammanträdet den 17 september
- Beslutsunderlag klart till presidiesammanträdet den 
2 oktober
- Beslut om mätetal för år 2020 på nämndsammanträdet 
den 15 oktober.

 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste 
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.

 Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.

 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.

 Inkommen skrivelse angående personliga ombud 
(RJL 2019/1438). Regionledningskontoret får i uppdrag 
att ta fram ett svar på skrivelsen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid: 2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23 Fördelning av inkomna motioner
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL 

2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL 

2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL 

2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - 

Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för 
folkhälsa och sjukvård

 Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL 
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet

 Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater 
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-47
Tid: 2019-04-09 kl. 09.00-17.30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§44 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar 

måste upphöra - Stopp! Min kropp!
 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning
 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik 

och teater
 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för 

tvångsvårdade patienter

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Desiré Törnqvist (S)  
Ordförande  §§ 24-35, 40-47       

Anders Gustafsson (M) 
Ordförande §§ 36-39

Leif Anderson (C) Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§121 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid 
informationen på nämndsammanträdet.

 Information om disponering av vårdenheter hus D1, 
Länssjukhuset Ryhov

 Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314

 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588

 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§87 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet t.o.m. juli 2019. Informationen läggs till 
handlingarna.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Avstämningar efter sommarsituationen
- Projekt gällande patientdokumentation
- Förändringar inom tjänstemannaledningen

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om riktade 
statsbidrag för 2019 och presenterar kommande 
beslutsunderlag.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om det 
fortsatta arbetet med våld i nära relationer, utifrån det 
uppdrag som presidiet gav den 10 april 2019 om att utreda 
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en 
länsövergripande funktion. Ett underlag har tagits fram för 
presidiet att lämna synpunkter på. Presidiet beslutar att 
återkomma med besked om hur ärendet ska behandlas 
vidare.

 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar 
Diarienummer: RJL 2019/1106 
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa 
Diarienummer: RJL 2019/1431
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid: 2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23 Fördelning av inkomna motioner
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL 

2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL 

2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL 

2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - 

Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för 
folkhälsa och sjukvård

 Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL 
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet

 Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater 
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A

§159 Frågor
De frågor som ställdes av Anne Karlsson (SD) och Elisabeth Töre 
(V) vid sammanträdet den 25 juni besvaras av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Vid dagens sammanträde ställs följande fråga av Sibylla Jämting 
(MP) som ska besvaras vid kommande sammanträde den 19 
november:

”Enligt uppgift skall Öron- Näsa- Halsmottagningen i Eksjö sluta 
med CPAP-verksamheten. Vad är grunden till detta och vilka 
konsekvenser får detta?”

Informationen läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Jimmy Ekström (L) Elisabeth Töre (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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MOTIONSSVAR 1(2)

2019-11-08 RJL 2019/479

Regionfullmäktige

Motionssvar - Inför organiserad PSA 
testning
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike, 
Samuel Godrén och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför 
organiserad PSA testning att:

 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 år får 
information om för- och nackdelar samt var det vart man vänder dig för att 
göra ett test. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
I motionen beskrivs att genom att införa organiserad PSA testning i länet ska alla 
män får tydlig information om PSA provets för- och nackdelar och erbjuda att 
göra det. Det blir då en jämlik vård om alla får samma information. 

Under 2019 genomförs en gemensam förstudie i Sydöstra sjukvårdsregionen med 
syfte att tillsammans arbeta fram förslag på arbetssätt och organisation för att 
bättre organisera PSA–testning för att på sikt minska dödligheten i prostatcancer 
samt minska överdiagnostik och överbehandling. 

Kostnad beräknas bli runt 10 miljoner kronor. En bedömning av kostnaderna 
innefattar flera områden, där hörsamheten till kallelsen för screening påverkar 
kostnaden direkt och en organisation för att hantera kallelser och uppföljning är av 
mer permanent natur. Till detta kommer kostnader för fler behandlingar med 
läkemedel som är kostsamma (Xtandi, Zytiga, Xofigo).

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
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MOTIONSSVAR 2(2)

RJL 2019/479

 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Inför organiserad PSA testning

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§127 Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, 
Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför organiserad PSA 
testning att:

 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i 
länet över 50 år får information om för- och nackdelar 
samt var det vart man vänder dig för att göra ett test. 

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Inför organiserad PSA testning

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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MOTIONSUNDERLAG 1(2)

2019-10-21 RJL 2019/479

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Inför organiserad PSA 
testning

Inledning
Med anledning av motion från Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, 
Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson, 
Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs 
förslag till beslut.

Information i ärendet
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike, 
Samuel Godrén och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför 
organiserad PSA testning att:

 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 år får 
information om för- och nackdelar samt var det vart man vänder dig för att 
göra ett test. 

I motionen beskrivs att genom att införa organiserad PSA testning i länet ska alla 
män får tydlig information om PSA provets för- och nackdelar och erbjuda att 
göra det. Det blir då en jämlik vård om alla får samma information. 

Under 2019 genomförs en gemensam förstudie i Sydöstra sjukvårdsregionen med 
syfte att tillsammans arbeta fram förslag på arbetssätt och organisation för att 
bättre organisera PSA–testning för att på sikt minska dödligheten i prostatcancer 
samt minska överdiagnostik och överbehandling. 

Kostnad beräknas bli runt 10 miljoner kronor. En bedömning av kostnaderna 
innefattar flera områden, där hörsamheten till kallelsen för screening påverkar 
kostnaden direkt och en organisation för att hantera kallelser och uppföljning är av 
mer permanent natur. Till detta kommer kostnader för fler behandlingar med 
läkemedel som är kostsamma (Xtandi, Zytiga, Xofigo). 
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MOTIONSUNDERLAG 2(2)

RJL 2019/479

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145-
173
Tid: 2019-10-15 kl. 13:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A

§158 Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479

Information om pågående arbete inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen kring PSA testning ges av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Jimmy Ekström (L) Elisabeth Töre (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§102 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport samt delårsrapport per augusti

Chefscontroller informerar om att månadsrapporten för 
september beräknas vara klar att presentera på 
nämndsammanträdet.

 Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2018. 
Chefscontroller presenterar upplägg för 
informationsärendet inför nämndsammanträdet.

 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste 
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434

 Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§76 Informationsärenden
 Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om

- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna Jämförelser.

 Presidiet diskuterar arbetet med att ta fram mätetal för 
nämnden inför år 2020 och kommer överens om följande 
process. 
- En sammanställning av samtliga mätetal som följs av 
nämnden tas fram
- Information ges på kommande nämndsammanträde 
- Partigrupperna ges möjlighet att senast den 2 september 
inkomma med förslag på mätetal
- Presidiet behandlar inkomna förslag på sammanträdet 
den 3 september
- Diskussion på nämndsammanträdet den 17 september
- Beslutsunderlag klart till presidiesammanträdet den 
2 oktober
- Beslut om mätetal för år 2020 på nämndsammanträdet 
den 15 oktober.

 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste 
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.

 Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.

 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.

 Inkommen skrivelse angående personliga ombud 
(RJL 2019/1438). Regionledningskontoret får i uppdrag 
att ta fram ett svar på skrivelsen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid: 2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23 Fördelning av inkomna motioner
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL 

2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL 

2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL 

2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - 

Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för 
folkhälsa och sjukvård

 Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL 
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet

 Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater 
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-47
Tid: 2019-04-09 kl. 09.00-17.30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§44 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar 

måste upphöra - Stopp! Min kropp!
 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning
 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik 

och teater
 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för 

tvångsvårdade patienter

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Desiré Törnqvist (S)  
Ordförande  §§ 24-35, 40-47       

Anders Gustafsson (M) 
Ordförande §§ 36-39

Leif Anderson (C) Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MOTIONSSVAR 1(3)

2019-11-08 RJL 2019/998

Regionfullmäktige

Motionssvar - Region Jönköpings län 
behöver ett Traumacenter
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Sammanfattning
 Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region Jönköpings län behöver 
ett Traumacenter att:

 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga ett Traumacenter 
i Region Jönköpings län, förslagsvis kopplat till länssjukhuset Ryhov.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
I motionen beskrivs ett behov av ett Traumacenter i Region Jönköpings län där 
kompetens och kunskap kan samlas för att bättre ge stöd åt de människor som bär 
med sig svåra fysiska och psykiska men eller skador från traumatiska händelser. 

Motionen beskriver två olika typer av behov/insatser: 
• Somatiska akuta traumaomhändertagandet 
• Psykologiskt omhändertagande i samband med allvarlig händelse.

Ett traumacenter omfattar:
• Anestesi- och intensivvård 
• Akut- och traumakirurgisektionen vid Gastrocentrum 
• Extracorporeal membranoxygenering 
• Gynekologi
• Barnkirurgi 
• Pediatric Emergency 
• Transportservice 
• Psykiatrisk traumavårdskedja - Akuta psykiatriska konsulter och 

bedömningar inklusive telefonkonsultationer kan ske dygnet runt där 
kompetens kring trauma och PTSD finns med disputerade läkare

• Rekonstruktiv ortopedisk kirurgi 
• Akut neurologi
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MOTIONSSVAR 2(3)

RJL 2019/998

• Neurokirurgi

En förstudie genomfördes 2017 i Sydöstra sjukvårdsregionen som föreslår 
inrättande av ett traumasystem för hela SÖSR, där traumacentrum kommer vara 
Universitetssjukhuset i Linköping (US). Traumacentrum ska vara fristående från 
kliniktillhörighet. 

Regionsjukvårdsledningen för Sydöstra sjukvårdsregionen (RSL) gav 2018-02-27 
ett uppdrag att ta fram ett Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Projekttid 2018-01-01--2019-12-31. Projektledaren rapporterar till 
beställaren/RSL. 

Projektmålen är ett nytt gemensamt traumasystem för SÖSR
• Regional arbetsgrupp trauma under RMPO akutsjukvård implementerad 

gällande roller, funktion och uppdrag. 
• Uppdragsbeskrivning med tydliga roller och mandat för samtliga 

traumagrupper/kommittéer inom SÖSR
• Fastställd intern kommunikationsplan för traumasystemet
• Kartlagd traumavårdkedja (från prehospital vård till och med 

rehabilitering) inom varje region
• Utbildningskrav för pre/intrahospital traumateam och nyckelfunktioner är 

fastställt 
• Framtagna och överenskomna kvalitetsindikatorer för traumavårdflödet 
• Fastställds och gemensamma rutiner för traumavården. 

Det psykologiska omhändertagandet i samband med allvarlig händelse  
I Region Jönköpings län gjordes 2013 en översiktlig genomgång av länets resurser 
för traumabehandling/behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I 
Region Jönköpings län finns tillgång till både grundläggande traumabehandling 
och den speciella behandlingsformen Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR). All traumabehandling hör inte med automatik till 
specialistpsykiatrins ansvarsområde. Det finns ett dokument som klargör 
ansvarsområdet för primärvårdspsykiatri respektive specialistpsykiatri.  

PTSD är en vanlig problematik som ofta är komorbid med flera andra störningar 
och därför finns stora fördelar (och ibland till och med är nödvändigt) att 
behandling ges inom den specialiserade allmänpsykiatriska öppenvården.

En lägesrapport från psykiatrin genomfördes i början av 2019 i samband med en 
enkät från Uppsala universitet om kapacitet/behandling av traumarelaterad 
psykisk ohälsa. Resultatet visade att Region Jönköpings län bedöms kunna 
tillgodose behovet ganska bra.

På de psykiatriska klinikerna finns en utsedd ansvarig för samordning av krisstöd 
vid allvarliga händelser. Dessutom är flera av klinikernas medarbetare engagerade 
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i krisstödsgrupper. Vidareutbildning sker återkommande i krisstödsarbete och 
psykologisk första hjälpen.  

Inom den psykiatriska vården finns flera specialister i traumarelaterad psykisk 
ohälsa. Även inom primärvården finns särskilt utbildade behandlare i 
traumarelaterad psykisk ohälsa (t ex psykologer, psykoterapeuter). Uppdraget till 
vårdcentralerna finns beskrivet i regelboken för Vårdval. 

Psykoterapi är förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD). Förutom grundläggande traumabehandling har Region Jönköpings län 
även tillgång till traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) som 
tillsammans med EMDR är de evidensbaserade metoder som finns idag.

Region Jönköpings län har omkring 10 behandlare (psykologer och 
psykoterapeuter) som är utbildade i TF-KBT och EMDR. 

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-04-09
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§128 Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998

Beslut 
Presidiet 

1. Kompletterar underlaget avseende vad som ingår i ett 
traumacenter med; barnkirurgi, neurokirurgi och 
gynekologi.

2. Föreslår nämnden avslå motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region 
Jönköpings län behöver ett Traumacenter att:

 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga 
ett Traumacenter i Region Jönköpings län, förslagsvis 
kopplat till länssjukhuset Ryhov.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-04-09
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar underlaget avseende vad som ingår i ett 
traumacenter med; barnkirurgi, neurokirurgi och gynekologi.
Presidiet föreslår att motionen avslås.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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2019-10-21 RJL 2019/998

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Region Jönköpings län 
behöver ett Traumacenter

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för 
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region Jönköpings län behöver 
ett Traumacenter att:

 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga ett Traumacenter 
i Region Jönköpings län, förslagsvis kopplat till länssjukhuset Ryhov. 

I motionen beskrivs ett behov av ett Traumacenter i Region Jönköpings län där 
kompetens och kunskap kan samlas för att bättre ge stöd åt de människor som bär 
med sig svåra fysiska och psykiska men eller skador från traumatiska händelser. 

Motionen beskriver två olika typer av behov/insatser: 
• Somatiska akuta traumaomhändertagandet 
• Psykologiskt omhändertagande i samband med allvarlig händelse.

Ett traumacenter omfattar:
• Anestesi- och intensivvård 
• Akut- och traumakirurgisektionen vid Gastrocentrum 
• Extracorporeal membranoxygenering 
• Pediatric Emergency 
• Transportservice 
• Psykiatrisk traumavårdskedja - Akuta psykiatriska konsulter och 

bedömningar inklusive telefonkonsultationer kan ske dygnet runt där 
kompetens kring trauma och PTSD finns med disputerade läkare

• Rekonstruktiv ortopedisk kirurgi 
• Akut neurologi.

En förstudie genomfördes 2017 i Sydöstra sjukvårdsregionen som föreslår 
inrättande av ett traumasystem för hela SÖSR, där traumacentrum kommer vara 
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Universitetssjukhuset i Linköping (US). Traumacentrum ska vara fristående från 
kliniktillhörighet. 

Regionsjukvårdsledningen för Sydöstra sjukvårdsregionen (RSL) gav 2018-02-27 
ett uppdrag att ta fram ett Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Projekttid 2018-01-01--2019-12-31. Projektledaren rapporterar till 
beställaren/RSL. 

Projektmålen är ett nytt gemensamt traumasystem för SÖSR
• Regional arbetsgrupp trauma under RMPO akutsjukvård implementerad 

gällande roller, funktion och uppdrag. 
• Uppdragsbeskrivning med tydliga roller och mandat för samtliga 

traumagrupper/kommittéer inom SÖSR
• Fastställd intern kommunikationsplan för traumasystemet
• Kartlagd traumavårdkedja (från prehospital vård till och med 

rehabilitering) inom varje region
• Utbildningskrav för pre/intrahospital traumateam och nyckelfunktioner är 

fastställt 
• Framtagna och överenskomna kvalitetsindikatorer för traumavårdflödet 
• Fastställds och gemensamma rutiner för traumavården. 

Det psykologiska omhändertagandet i samband med allvarlig 
händelse  
I Region Jönköpings län gjordes 2013 en översiktlig genomgång av länets resurser 
för traumabehandling/behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I 
Region Jönköpings län finns tillgång till både grundläggande traumabehandling 
och den speciella behandlingsformen Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR). All traumabehandling hör inte med automatik till 
specialistpsykiatrins ansvarsområde. Det finns ett dokument som klargör 
ansvarsområdet för primärvårdspsykiatri respektive specialistpsykiatri.  

PTSD är en vanlig problematik som ofta är komorbid med flera andra störningar 
och därför finns stora fördelar (och ibland till och med är nödvändigt) att 
behandling ges inom den specialiserade allmänpsykiatriska öppenvården.

En lägesrapport från psykiatrin genomfördes i början av 2019 i samband med en 
enkät från Uppsala universitet om kapacitet/behandling av traumarelaterad 
psykisk ohälsa. Resultatet visade att Region Jönköpings län bedöms kunna 
tillgodose behovet ganska bra.

På de psykiatriska klinikerna finns en utsedd ansvarig för samordning av krisstöd 
vid allvarliga händelser. Dessutom är flera av klinikernas medarbetare engagerade 
i krisstödsgrupper. Vidareutbildning sker återkommande i krisstödsarbete och 
psykologisk första hjälpen.  

Inom den psykiatriska vården finns flera specialister i traumarelaterad psykisk 
ohälsa. Även inom primärvården finns särskilt utbildade behandlare i 
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traumarelaterad psykisk ohälsa (t ex psykologer, psykoterapeuter). Uppdraget till 
vårdcentralerna finns beskrivet i regelboken för Vårdval. 

Psykoterapi är förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD). Förutom grundläggande traumabehandling har Region Jönköpings län 
även tillgång till traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) som 
tillsammans med EMDR är de evidensbaserade metoder som finns idag.

Region Jönköpings län har omkring 10 behandlare (psykologer och 
psykoterapeuter) som är utbildade i TF-KBT och EMDR. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144
Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Plats: Regionens hus, sal A

§134 Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998

Information om pågående arbete om traumasystem inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av 
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso 
Ordförande
§§ 117-144

Linda Gerdin (BA)
§§ 117-124 samt 126-144

Anita Winberg (SD)
§§ 117-144

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§88 Informationsärenden till nämnden
 Kirurgisk vård – ekonomi i balans

Föredragande: Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk 
vård

 Månadsrapport

 Pågående och planerade investeringar
Föredragande: Camilla Holm, budgetchef 
regionledningskontoret ekonomi 

 Diskussion om förslag till mätetal för nämnden
Diskussion ska ske på nämndsammanträdet och därefter 
kommer en ledamot per parti delta vid överläggningar för 
att arbeta fram ett underlag.

 Framtidens hälso- och sjukvård

 Uppdrag avseende förbättring av tillgänglighet till barn- 
och ungdomspsykiatrin
Föredragande: Micael Edblom, sjukvårdsdirektör 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

 Regelböcker för primärvård samt ögonsjukvård inom 
vårdval i Jönköpings län 2020

 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998

 Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999

 Patientsäkerhetsarbetet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, chefläkare
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§58 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk

verksamhet t.o.m. april 2019. Informationen läggs till
handlingarna.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Status för införandet av BOS
- Utvecklingskraft 27-28 maj
- Pågående arbete inom precisionsmedicin
- Översyn av sjukhusens fastighetsplaner

 Chefscontroller informerar om arbetet med KPP - Kostnad 
per patient och föreslår kostnad per DRG-poäng i 
somatisk vård som ett mätetal nämnden kan följa. 
Regionledningskontoret får i uppdrag att till kommande 
presidiesammanträde ta fram ett underlag gällande detta.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 1177 och 
visar statistik över verksamheten. Samordning med ett 
flertal andra regioner görs nationellt. Regionlednings-
kontoret får i uppdrag att ta fram ett underlag till 
kommande presidiesammanträde.

 Presidiet diskuterar hur seminariet om framtidens hälso- 
och sjukvård den 7 maj följs upp. Materialet sammanställs 
och en artikel utifrån dagen skrivs. Regionlednings-
kontoret arbetar fram en handlingsplan som enligt 
tidsplanen lämnas till presidiet på sammanträdet i 
september.

 Jane Ydman, ekonomidirektör, informerar om hur berörda 
verksamhetsområden arbetar med att få en budget i balans. 
Presidiet ger följande medskick till det fortsatta arbetet
- Tre fungerande akutsjukhus
- Ekonomi i balans
- Ändrade arbetssätt krävs
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

- Vid förändringar ska medarbetarna vara delaktiga
- Vid översyn av verksamheternas processer, även se till 
de administrativa delarna

En återkoppling om hur arbetet går lämnas på 
presidiesammanträdet den 3 september. 

 Bengt Hultberg, Bengt Asking, Axel Petersson och Sophie 
Larsson från Jönköpings läns läkarförening informerar om 
en framtagen handlingsplan gällande oberoende av 
bemanningsföretag samt svarar på frågor.

 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Information ges på nämndsammanträdet i september.

 Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Information ges på nämndsammanträdet i september.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 16 Fördelning av inkomna motioner

Inkomna motioner fördelas enligt följande:
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna, 

dnr RJL 2019/999 – fördelas till nämnd för folkhälsa och 
sjukvård.

 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter, dnr 
RJL 2019/998 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-11-08 RJL 2019/999

Regionfullmäktige

Motionssvar - Dags att införa 
äldremottagningar på vårdcentralerna
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa 
äldremottagningar på vårdcentralerna att:

 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region Jönköpings län. 
 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra bärande 

dokument förbereds.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Motionen lyfter ett behov av att erbjuda äldre en bättre tillgänglighet och 
kontinuitet, samt stabilitet och trygghet via speciellt inrättade äldremottagningar.

I Region Jönköpings län erbjuder några vårdcentraler redan idag konceptet – 
äldremottagning, exempelvis Väster Vårdcentral. Definitionen är att mottagningen 
är för de som är 75 år eller äldre och som är svårt sjuk och behöver en fast och 
trygg vårdkontakt. Gislaved vårdcentral erbjuder äldresköterska. Tjänsten är för 
de över 75 år och erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med 
sjuksköterska via telefon och fast läkarkontakt.  

Rosenhälsan erbjuder Bra liv senior som är en mottagning för de som är 75 år 
eller äldre. Bra liv senior erbjuder en trygg vård för de med ett större vårdbehov. 
De erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med sköterska via telefon 
och öppen mottagning, samt fast läkarkontakt. 
Wetterhälsan har en äldrevårdcentral där läkarbesöken är anpassade för äldres 
behov. Patienterna får exempelvis en skriftlig läkemedelslista, särskilt 
telefonnummer till äldresköterska, lättare tillgång till hembesök och 
läkemedelsgenomgångar i hemmet. 
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Samtidigt är regelboken för vårdval i primärvården för 2019 utformad för att 
stödja alla äldre. Invånargruppen ”äldre” är en heterogen grupp med varierat 
behov av hälso- och sjukvård.

Vårdcentralernas uppdrag enligt Regelbok 2019
”God vård och jämlik hälsa

• organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- 
och sjukvård särskilt tillgodoses”

Regelboken för Vårdval i primärvården styr och stödjer arbetet för att ge äldre en 
god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet i huvudsak genom 
vårdsamordnaruppdraget. Varje vårdcentral i länet anpassar sitt arbetsätt utifrån 
de listade invånarnas behov och kan ha olika benämning på verksamheten.

Vårdsamordning
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare 
med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt 
ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånare som valt vårdcentralen som 
behöver samordning. Uppdraget vårdsamordning är till för att stödja 
invånargruppen äldre. 

Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare. 
Vårdsamordnarna ska i sitt uppdrag:

• vara anträffbar för patienter med behov av samordning, närstående och 
vårdpersonal på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00 

• vara patientens fasta vårdkontakt
• stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes 

vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens 
behov.

Genom vårdsamordnaren erbjuds patienten ett direktnummer

Vårdcentralerna ska samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov 
av samordnad individuell planering och samordnad individuell plan (SIP), både 
vid in- och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller sammanhang. 
De ska även aktivt vara del i bedömning av invånarnas behov av hemsjukvård i 
samråd med patientens fasta läkarkontakt, initiera registrering i hemsjukvård i 
samråd med kommunal hemsjukvård, samt ha kännedom och kunskap om vilka 
invånare som är inskrivna i hemsjukvård.

Vårdsamordnaren samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal 
hälso- och sjukvård och arbetar utifrån konceptet Patientkontrakt, utvecklar 
vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning och medverka i 
nätverksträffar för vårdsamordnare. 
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Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Vårdcentralerna ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 
behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet. Leverantören ska erbjuda patienter en fast 
läkarkontakt. Krav på fast vårdkontakt gäller oavsett ålder, diagnos eller 
boendeform.

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Vårdcentralerna ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse 
mellan patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen 
vård, erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen 
tid. Vårdcentralerna ska även erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från 
både leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt 
Region Jönköpings läns riktlinjer. Krav på patientkontrakt och SIP gäller oavsett 
ålder, diagnos eller boendeform

Sammanfattningsvis - samtliga vårdcentraler i länet:
• har uppdraget att organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas 

behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses 
• har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare med 

kroniska sjukdomar oavsett ålder och diagnos eller boendeform
• har en eller fler namngiva vårdsamordnare som har uppdraget att 

säkerställa god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet
• har direktnummer till vårdsamordnaren
• erbjuder vårdsamordnaren som fast vårdkontakt
• samordnar läkarbesök genom vårdsamordnaren. 

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-04-09
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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RJL 2019/999

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§129 Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa 
äldremottagningar på vårdcentralerna att:

 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region 
Jönköpings län. 

 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra 
bärande dokument förbereds.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-04-09
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på 

vårdcentralerna

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

70



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

71



MOTIONSUNDERLAG 1(3)

2019-10-21 RJL 2019/999

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Dags att införa 
äldremottagningar på vårdcentralerna 

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för 
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa 
äldremottagningar på vårdcentralerna att:

 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region Jönköpings län 

 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra bärande 
dokument förbereds. 

Motionen lyfter ett behov av att erbjuda äldre en bättre tillgänglighet och 
kontinuitet, samt stabilitet och trygghet via speciellt inrättade äldremottagningar.

I Region Jönköpings län erbjuder några vårdcentraler redan idag konceptet – 
äldremottagning, exempelvis Väster Vårdcentral. Definitionen är att mottagningen 
är för de som är 75 år eller äldre och som är svårt sjuk och behöver en fast och 
trygg vårdkontakt. Gislaved vårdcentral erbjuder äldresköterska. Tjänsten är för 
de över 75 år och erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med 
sjuksköterska via telefon och fast läkarkontakt.  

Rosenhälsan erbjuder Bra liv senior som är en mottagning för de som är 75 år 
eller äldre. Bra liv senior erbjuder en trygg vård för de med ett större vårdbehov. 
De erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med sköterska via telefon 
och öppen mottagning, samt fast läkarkontakt. 

Wetterhälsan har en äldrevårdcentral där läkarbesöken är anpassade för äldres 
behov. Patienterna får exempelvis en skriftlig läkemedelslista, särskilt 
telefonnummer till äldresköterska, lättare tillgång till hembesök och 
läkemedelsgenomgångar i hemmet. 
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RJL 2019/999

Samtidigt är regelboken för vårdval i primärvården för 2019 utformad för att 
stödja alla äldre. Invånargruppen ”äldre” är en heterogen grupp med varierat 
behov av hälso- och sjukvård.

Vårdcentralernas uppdrag enligt Regelbok 2019
”God vård och jämlik hälsa

• organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- 
och sjukvård särskilt tillgodoses”

Regelboken för Vårdval i primärvården styr och stödjer arbetet för att ge äldre en 
god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet i huvudsak genom 
vårdsamordnaruppdraget. Varje vårdcentral i länet anpassar sitt arbetsätt utifrån 
de listade invånarnas behov och kan ha olika benämning på verksamheten.

Vårdsamordning
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare 
med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt 
ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånare som valt vårdcentralen som 
behöver samordning. Uppdraget vårdsamordning är till för att stödja 
invånargruppen äldre. 

Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare. 
Vårdsamordnarna ska i sitt uppdrag:

• vara anträffbar för patienter med behov av samordning, närstående och 
vårdpersonal på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00 

• vara patientens fasta vårdkontakt
• stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes 

vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens 
behov.

Genom vårdsamordnaren erbjuds patienten ett direktnummer

Vårdcentralerna ska samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov 
av samordnad individuell planering och samordnad individuell plan (SIP), både 
vid in- och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller sammanhang. 
De ska även aktivt vara del i bedömning av invånarnas behov av hemsjukvård i 
samråd med patientens fasta läkarkontakt, initiera registrering i hemsjukvård i 
samråd med kommunal hemsjukvård, samt ha kännedom och kunskap om vilka 
invånare som är inskrivna i hemsjukvård.

Vårdsamordnaren samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal 
hälso- och sjukvård och arbetar utifrån konceptet Patientkontrakt, utvecklar 
vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning och medverka i 
nätverksträffar för vårdsamordnare. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Vårdcentralerna ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 
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MOTIONSUNDERLAG 3(3)

RJL 2019/999

behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet. Leverantören ska erbjuda patienter en fast 
läkarkontakt. Krav på fast vårdkontakt gäller oavsett ålder, diagnos eller 
boendeform.

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Vårdcentralerna ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse 
mellan patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen 
vård, erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen 
tid. Vårdcentralerna ska även erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från 
både leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt 
Region Jönköpings läns riktlinjer. Krav på patientkontrakt och SIP gäller oavsett 
ålder, diagnos eller boendeform

Sammanfattningsvis - samtliga vårdcentraler i länet:
• har uppdraget att organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas 

behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses 
• har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare med 

kroniska sjukdomar oavsett ålder och diagnos eller boendeform
• har en eller fler namngiva vårdsamordnare som har uppdraget att 

säkerställa god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet
• har direktnummer till vårdsamordnaren
• erbjuder vårdsamordnaren som fast vårdkontakt
• samordnar läkarbesök genom vårdsamordnaren. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144
Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Plats: Regionens hus, sal A

§135 Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999

Information om regelboken för primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av 
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso 
Ordförande
§§ 117-144

Linda Gerdin (BA)
§§ 117-124 samt 126-144

Anita Winberg (SD)
§§ 117-144

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§88 Informationsärenden till nämnden
 Kirurgisk vård – ekonomi i balans

Föredragande: Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk 
vård

 Månadsrapport

 Pågående och planerade investeringar
Föredragande: Camilla Holm, budgetchef 
regionledningskontoret ekonomi 

 Diskussion om förslag till mätetal för nämnden
Diskussion ska ske på nämndsammanträdet och därefter 
kommer en ledamot per parti delta vid överläggningar för 
att arbeta fram ett underlag.

 Framtidens hälso- och sjukvård

 Uppdrag avseende förbättring av tillgänglighet till barn- 
och ungdomspsykiatrin
Föredragande: Micael Edblom, sjukvårdsdirektör 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

 Regelböcker för primärvård samt ögonsjukvård inom 
vårdval i Jönköpings län 2020

 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998

 Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999

 Patientsäkerhetsarbetet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, chefläkare
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 84-98
Tid: 2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

77



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§58 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk

verksamhet t.o.m. april 2019. Informationen läggs till
handlingarna.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Status för införandet av BOS
- Utvecklingskraft 27-28 maj
- Pågående arbete inom precisionsmedicin
- Översyn av sjukhusens fastighetsplaner

 Chefscontroller informerar om arbetet med KPP - Kostnad 
per patient och föreslår kostnad per DRG-poäng i 
somatisk vård som ett mätetal nämnden kan följa. 
Regionledningskontoret får i uppdrag att till kommande 
presidiesammanträde ta fram ett underlag gällande detta.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 1177 och 
visar statistik över verksamheten. Samordning med ett 
flertal andra regioner görs nationellt. Regionlednings-
kontoret får i uppdrag att ta fram ett underlag till 
kommande presidiesammanträde.

 Presidiet diskuterar hur seminariet om framtidens hälso- 
och sjukvård den 7 maj följs upp. Materialet sammanställs 
och en artikel utifrån dagen skrivs. Regionlednings-
kontoret arbetar fram en handlingsplan som enligt 
tidsplanen lämnas till presidiet på sammanträdet i 
september.

 Jane Ydman, ekonomidirektör, informerar om hur berörda 
verksamhetsområden arbetar med att få en budget i balans. 
Presidiet ger följande medskick till det fortsatta arbetet
- Tre fungerande akutsjukhus
- Ekonomi i balans
- Ändrade arbetssätt krävs
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

- Vid förändringar ska medarbetarna vara delaktiga
- Vid översyn av verksamheternas processer, även se till 
de administrativa delarna

En återkoppling om hur arbetet går lämnas på 
presidiesammanträdet den 3 september. 

 Bengt Hultberg, Bengt Asking, Axel Petersson och Sophie 
Larsson från Jönköpings läns läkarförening informerar om 
en framtagen handlingsplan gällande oberoende av 
bemanningsföretag samt svarar på frågor.

 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Information ges på nämndsammanträdet i september.

 Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Information ges på nämndsammanträdet i september.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 16 Fördelning av inkomna motioner

Inkomna motioner fördelas enligt följande:
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna, 

dnr RJL 2019/999 – fördelas till nämnd för folkhälsa och 
sjukvård.

 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter, dnr 
RJL 2019/998 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-10-21 RJL 2017/83

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Uppföljning av utvärdering av 
vårdplatsneddragning 
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar på förslag till fortsatt hantering 
av uppföljning av effekter på vårdplatsneddragningar.

Sammanfattning
En rapport har genomförts för att belysa följderna av de senaste årens 
vårdplatsneddragningar. Rapporten har föreslagit några ytterligare mätningar att 
följa kontinuerligt. Ett par av mätningarna finns redan som nämndsnyckeltal och 
följs månadsvis. De övriga mätningarna följa och redovisas årligen. 

Information i ärendet
Hösten 2018 genomfördes en utvärdering av konsekvenserna av 
vårdplatsneddragningar och personalminskning vad gäller patientsäkerhet, 
arbetsmiljö och ekonomi. Rapporten visade att vårdplatsneddragningen har 
bidragit till den lägra kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården i Region 
Jönköpings län, men ingen säker effekt på patientsäkerhet eller arbetsmiljö kunde 
påvisas. 

I helheten har antalet anställda i vården på sjukhusen ökat. Det finns dock 
skillnader mellan olika kliniker och enheter. Även om andel överbeläggningar och 
utlokaliseringar av patienter är lägre i Region Jönköpings län än i landet i övrigt 
har de ökat, vilket är ett observandum eftersom det i andra uppföljningar påvisats 
medföra risk för vårdskador.  

I rapporten föreslås en fortlöpande utvärdering och diskussionsunderlag för 
fortsatt arbete med att utjämna skillnader i bemanning och vårdkvalitet. 

Regionledningskontoret fick i uppdrag att arbeta fram förslag utifrån rapportens 
slutsatser och förslag.  Justeringar och kompletteringar är gjorda av 
nämndsnyckeltal.  
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En kontinuerlig uppföljning: 
 Uppföljning av enkät medarbetareskap och säkerhet. Denna genomförs 

vart tredje år. Mätning sker under hösten 2019 och resultat kommer kunna 
presenteras utifrån denna. 

 Personalomsättning följs fördjupat via Diver och Stratsys. 
 Kompetens-/personalbehovet följs för att se effekter på antal vårdplatser.  
 Resultat inom ”Vården i siffror”, för bättre uppfattning om kvalitet 

generellt. Resultaten för olika områden granskas och utvärderas av 
verksamheten kontinuerligt under året. Resultaten redovisas även för 
nämnden för Folkhälsa och sjukvård 1-2 gånger per år, utifrån de 
sammanställningar som görs av Sveriges kommuner och landsting, samt 
Socialstyrelsen.  

 Överbeläggning är sedan 2019 ett nämndsnyckeltal och följs varje månad 
och kommenteras i Stratsys. Resultaten rapporteras till nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård

 Utlokaliserade patienter är också sedan 2019 ett nämndsnyckeltal och följs 
varje månad och kommenteras i Statsys. Resultaten rapporteras till 
nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Rapport Utvärdering vårdplatsneddragning 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§122 Utredning av vårdplatsneddragning
Diarienummer: RJL 2017/83

Beslut 
Presidiet

1. Kompletterar svaret med information om justeringar i 
nämndnyckeltal och personalbehov i fråga om 
vårdplatsbrist.

2. Föreslår därefter nämnden godkänna kompletterat yttrande 
som svar på förslag till fortsatt hantering av uppföljning av 
effekter på vårdplatsneddragningar.

Sammanfattning 
En rapport har genomförts för att belysa följderna av de senaste 
årens vårdplatsneddragningar. Rapporten har föreslagit några 
ytterligare mätningar att följa kontinuerligt. Ett par av 
mätningarna finns redan som nämndsnyckeltal och följs 
månadsvis. De övriga mätningarna följa och redovisas årligen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
 Protokollsutdrag nämnden 2018-12-11
 Missiv daterat 2018-11-21
 Rapport Utvärdering vårdplatsneddragning daterad 

2018-11-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar svaret med information om justeringar i 
nämndnyckeltal och personalbehov i fråga om vårdplatsbrist.
Presidiet föreslår därefter nämnden godkänna kompletterat 
yttrande som svar på förslag till fortsatt hantering av uppföljning 
av effekter på vårdplatsneddragningar.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-10-21 RJL 2017/83

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Uppföljning av utvärdering av 
vårdplatsneddragning 
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar på förslag till fortsatt hantering 
av uppföljning av effekter på vårdplatsneddragningar.

Sammanfattning
En rapport har genomförts för att belysa följderna av de senaste årens 
vårdplatsneddragningar. Rapporten har föreslagit några ytterligare mätningar att 
följa kontinuerligt. Ett par av mätningarna finns redan som nämndsnyckeltal och 
följs månadsvis. De övriga mätningarna följa och redovisas årligen. 

Information i ärendet
Hösten 2018 genomfördes en utvärdering av konsekvenserna av 
vårdplatsneddragningar och personalminskning vad gäller patientsäkerhet, 
arbetsmiljö och ekonomi. Rapporten visade att vårdplatsneddragningen har 
bidragit till den lägra kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården i Region 
Jönköpings län, men ingen säker effekt på patientsäkerhet eller arbetsmiljö kunde 
påvisas. 

I helheten har antalet anställda i vården på sjukhusen ökat. Det finns dock 
skillnader mellan olika kliniker och enheter. Även om andel överbeläggningar och 
utlokaliseringar av patienter är lägre i Region Jönköpings län än i landet i övrigt 
har de ökat, vilket är ett observandum eftersom det i andra uppföljningar påvisats 
medföra risk för vårdskador.  

I rapporten föreslås en fortlöpande utvärdering och diskussionsunderlag för 
fortsatt arbete med att utjämna skillnader i bemanning och vårdkvalitet. 

Regionledningskontoret fick i uppdrag att arbeta fram förslag utifrån rapportens 
slutsatser och förslag.  

En kontinuerlig uppföljning: 
 Uppföljning av enkät medarbetareskap och säkerhet. Denna genomförs 

vart tredje år. Mätning sker under hösten 2019 och resultat kommer kunna 
presenteras utifrån denna. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/83

 Personalomsättning följs fördjupat via Diver och Stratsys.
 Resultat inom ”Vården i siffror”, för bättre uppfattning om kvalitet 

generellt. Resultaten för olika områden granskas och utvärderas av 
verksamheten kontinuerligt under året. Resultaten redovisas även för 
nämnden för Folkhälsa och sjukvård 1-2 gånger per år, utifrån de 
sammanställningar som görs av Sveriges kommuner och landsting, samt 
Socialstyrelsen.  

 Överbeläggning är sedan 2019 ett nämndsnyckeltal och följs varje månad 
och kommenteras i Stratsys. Resultaten rapporteras till nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård

 Utlokaliserade patienter är också sedan 2019 ett nämndsnyckeltal och följs 
varje månad och kommenteras i Statsys. Resultaten rapporteras till 
nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Rapport Utvärdering vårdplatsneddragning 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-16
Tid: 2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Plats: Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus

§12 Utredning av vårdplatsneddragning
Diarienummer: RJL2017/83

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att arbeta fram 
förslag utifrån de slutsatser som framgår av rapporten.

Sammanfattning
I Budget och verksamhetsplan för 2018 gavs ett uppdrag att 
utvärdera konsekvenserna kring gjorda vårdplatsneddragningar 
och personalminskning vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och 
ekonomi.

En rapport togs fram av Folkhälsa och sjukvård, sektionen för 
Chefläkare och patientsäkerhet, med hjälp av 
verksamhetsområden för medicinsk vård, kirurgisk vård, 
psykiatri, rehabilitering och diagnostik, HR och ekonomi.   

På nämndsammanträdet den 11 december 2018 godkändes 
föreliggande rapport som utvärdering av vårdplatsneddragningar i 
Region Jönköpings län. Den tillträdande nämnden gavs i uppdrag 
att arbeta med rapportens slutsatser.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden 2018-12-11
 Information vid nämndsammanträdet 2018-12-11 av 

Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21
 Rapport – Utvärdering vårdplatsneddragning daterad 

2018-11-14

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att ge regionledningskontoret i uppdrag att 
arbeta fram förslag utifrån rapportens slutsatser. Presidiet beslutar 
enligt detta förslag.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-16
Tid: 2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 130 Återrapport av uppdrag i Budget 2018 -
Utvärdering av vårdplatsneddragningar
Diarienummer: RJL2017/83

Beslut
Nämnden 

1. Godkänner föreliggande rapport som utvärdering av 
vårdplatsneddragningar i Region Jönköpings län.

2. Den tillträdande nämnden får arbeta med rapportens 
slutsatser.

Sammanfattning
Vårdplatsneddragningen har bidragit till den lägre 
kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården i Region 
Jönköpings län, men ingen säker effekt på patientsäkerhet eller 
arbetsmiljö kan påvisas i denna rapport.

I helheten har antalet anställda i vården på sjukhusen ökat. Det 
finns dock skillnader mellan olika kliniker och enheter. Även om 
andel överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter är lägre i 
Region Jönköpings län än i landet i övrigt har de ökat, vilket ett 
observandum eftersom det i andra uppföljningar påvisats medföra 
risk för vårdskador. Samtidigt har det i denna utvärdering inte 
kunnat påvisas några patientskador till följd av de 
vårdplatsneddragningar som gjorts.

Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Joanna Mellqvist, 

patientsäkerhetssamordnare
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
På ordförandens fråga beslutar nämnden att den tillträdande 
nämnden får arbeta med rapportens slutsatser.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Lis Melin Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 127 Informationsärenden och aktuell information
Jörgen Striem informerar om Utredning av vårdval ögonsjukvård 
samt svarar på frågor - återrapport av uppdrag i Budget 2018 inför 
beslut i ärendet (RJL2017/83) § 129.

Joanna Mellqvist informerar om Utredning av 
vårdplatsneddragning samt svarar på frågor - återrapport av 
uppdrag i Budget 2018 inför beslut i ärendet (RJL2017/83) § 130.

Regiondirektören svarar på skrivelse från Vänsterpartiet – 
Angående urologen vid Höglandssjukhuset. 
Diarienummer: RJL2018/3098

Rapport från konferenser: 

 Maria Frisk och Sibylla Jämting rapporterar från 
konferensen Patienters liv efter vårdtiden på sjukhus – 
vilket arbete pågår i länen sedan tillsynen av 
strokevården? den 5 december i Vimmerby.

 Helena Stålhammar och Eva Eliasson rapporterar från 
konferens Inspirationsdag den 6 december i 
Jönköping.

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Frågor
Regiondirektören besvarar de frågor som ställdes vid 
sammanträdet i november.
Marianne Anderssons frågor angående uteblivna besök i vården, 
redovisning av antal, orsaker, samt vilka åtgärder som görs för att 
minska antalet uteblivna besök. 
Följdfrågor ställs som besvaras nästa gång.

93



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens 
sammanträde den 22 januari.
Marcus Eskdahl ställer följande frågor:
”Personal på OP/IVA länssjukhuset Ryhov har fått frågan om att 
hjälpa Höglandssjukhuset med sin profession. När det gäller 
anställd personal på OP/IVA i Eksjö har de enligt uppgift ett 
lönetillägg utifrån ort. 
- Om nu personal från Ryhov tillfälligt går in och arbetar i Eksjö 
får de då detta lönetillägg?
- Om inte, varför?”

Elisabeth Töre ställer följande frågor:
”Angående oskrivna journaler primärvård/specialistvård 
- Hur ser läget ut?
- Vad görs för att komma i kapp och för att inte halka efter igen?”

”Mariannelund:
- Hur ser det ut nu allmänt?
- Hur har det gått efter ”augustisiffrorna”?
- Är det färre som gör mammografi?”

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning för 
november.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Lis Melin Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV

2018-11-21 RJL2017/83

Förvaltningsnamn

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Utvärdering av vårdplatsneddragningar 

Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande rapport som utvärdering vårdplatsneddragningar i 
Region Jönköpings län

Sammanfattning 
Vårdplatsneddragningen har bidragit till den lägre kostnadsutvecklingen i hälso- 
och sjukvården i Region Jönköpings län, men ingen säker effekt på 
patientsäkerhet eller arbetsmiljö kan påvisas i denna rapport.

I helheten har antalet anställda i vården på sjukhusen ökat. Det finns dock 
skillnader mellan olika kliniker och enheter. Även om andel överbeläggningar och 
utlokaliseringar av patienter är lägre i Region Jönköpings län än i landet i övrigt 
har de ökat, vilket ett observandum eftersom det i andra uppföljningar påvisats 
medföra risk för vårdskador. Samtidigt har det i denna utvärdering inte kunnat 
påvisas några patientskador till följd av de vårdplatsneddragningar som gjorts.

Information i ärendet
I Budget och verksamhetsplan för 2018 gavs ett uppdrag att utvärdera 
konsekvenserna kring gjorda vårdplatsneddragningar och personalminskning vad 
gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. 

En rapport är framtagen av Folkhälsa och sjukvård, sektionen för Chefläkare och 
patientsäkerhet, med hjälp av verksamhetsområden för medicinsk vård, kirurgisk 
vård, psykiatri, rehabilitering och diagnostik, HR och ekonomi.   

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-11-21
 Rapport – Utvärdering vårdplatsneddragning daterad 2018-11-14

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård
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MISSIV

2018-11-21 RJL2017/83

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Sammanfattning
Denna rapport försöker belysa följderna av de senaste årens 
vårdplatsneddragningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi inom 
Region Jönköpings län. Rapporten bygger på statistik från Kolada, Diver och 
Synergi samt faktainsamling från verksamhetsområden, HR, ekonomi, 
patientnämnden samt sektion chefläkare och patientsäkerhet. Den är främst 
inriktad på åren 2016-2018.

Vårdplatsneddragningen har bidragit till den lägre kostnadsutvecklingen i hälso- 
och sjukvården i Region Jönköpings län, men på den nivå av resultatredovisning 
som denna utredning har gjorts kan ingen säker effekt på patientsäkerhet eller 
arbetsmiljö påvisas. Skillnader mellan de tre sjukhusen är svårt att påvisa eller 
uttala sig om med den data som använts. I helheten har antalet anställda i vården 
på sjukhusen ökat. Det finns dock enskilda kliniker och enheter som har svårt att 
rekrytera framför allt sjuksköterskor vilket har bidragit till svårigheter att 
upprätthålla de vårdplatser som behövs. Även om andel överbeläggningar och 
utlokaliseringar av patienter är lägre i Region Jönköpings län än i landet i övrigt 
har de ökat, vilket ett observandum eftersom det i andra uppföljningar påvisats 
medföra risk för vårdskador. Beläggningsgraden har ökat under åren, särskilt på 
Höglandssjukhuset. Optimal beläggningsgrad är svår att ange, framför allt i 
jämförelser mellan olika verksamheter, men att i längre perioder ha 
beläggningsgrad över 90 procent, och ibland stadigvarande upp mot 100 procent, 
som man har på vissa kliniker och enheter i länet, medför risker för arbetsmiljö 
och patientsäkerhet. Samtidigt som det i denna utvärdering inte har kunnat påvisas 
några patientskador till följd av de vårdplatsneddragningar som gjorts.

En fortlöpande utvärdering och diskussionsunderlag för fortsatt arbete med att 
utjämna skillnader i bemanning och vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen bör 
innehålla:

• Uppföljning av enkät medarbetarskap och säkerhet, men då måste frekvens 
och kostnad av att genomföra enkäter värderas mot nytta 

• Personalomsättning med tanke på kompetens
• Resultat inom ”Vården i siffror”, för bättre uppfattning om kvalitet generellt 
• Överbeläggningar
• Utlokaliserade patienter
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Syfte/uppdrag 
Vi utgår från Britt-Marie och hennes familj och deras behov av hälso- och 
sjukvård. Britt-Marie är en fiktiv invånare i Jönköpings län. Britt-Marie och 
hennes närstående bor på olika platser i länet. De behöver olika typer av stöd från 
olika delar av hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen. Hur vårdens 
delar samarbetar spelar en stor roll för Britt-Marie. 

Uppdraget är att utvärdera konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och 
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. 
Utredningen ska ge förslag på hur en eventuell fortlöpande utvärdering skulle 
kunna se ut samt vara diskussionsunderlag för fortsatt arbete med att utjämna 
skillnader i bemanning och vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen.  

Metod
Denna rapport omfattar de senaste årens effekter av vårdplatsneddragning inom 
Region Jönköpings län och är främst inriktat på åren 2016-2018, men det har i 
vissa parametrar gjorts jämförelser längre tillbaka i tiden. Rapporten bygger på 
statistik från Kolada, Diver och Synergi samt faktainsamling från 
verksamhetsområden, HR, ekonomi, patientnämnden samt sektion chefläkare och 
patientsäkerhet. 

Inledning              

Medicinsk vård
Utgångspunkten för de planerade vårdplatsneddragningar som skett i 
verksamhetsområdet de senaste åren är bland annat de beslut som togs i Region 
Jönköpings län inom arbetet som benämndes ”Kraftsamling”. Åtgärdsplanen, som 
det beslutades om i detta arbete inför år 2014-2015, skulle minska kostnaderna i 
den somatiska vården med 150 miljoner kronor samt minska antalet årsarbetare 
med 100 stycken i verksamhetsområde Medicinsk vård och 100 stycken i 
verksamhetsområde Kirurgisk vård. Detta genom att stödja arbetet med att gå 
”från mycket bra till bästa möjliga varje gång” inom ett antal områden.

Som ett led i detta lämnade sjukvårdsdirektören i maj 2015 ett uppdrag till MPG 
medicin och MPG geriatrik om att genomföra en utredning med inriktning att 
beskriva framtida samarbetsmöjligheter mellan medicinklinikerna och de 
geriatriska klinikerna inom Region Jönköpings län. Uppdraget skulle omfatta 
förslag på vårdplatsneddragning, förslag på förflyttning av verksamhet över 
klinikgränserna (exempelvis stroke och neurologi) samt en beskrivning av 
befintliga GAVA-platser samt plan för inrättande av GAVA-platser på geriatriska 
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enheter som inte hade detta. Arbetet genomfördes och resulterade i princip i de 
disponibla vårdplatser som finns inom Medicinsk vård idag.

Under de senaste två åren har det dessutom skett vårdplatsneddragningar som kan 
beskrivas som oplanerade, det vill säga sådana som beror på personalbrist av olika 
omfattningar. Tydligast har detta skett inom medicin- och geriatrikklinikerna i 
Värnamo och i Eksjö. Allra tydligast har detta varit det senaste året på medicin- 
och geriatrikkliniken i Eksjö. Den största orsaken till detta är den 
sjuksköterskebrist som märks av i större delen av landet. För att säkra en god 
arbetsmiljö för våra medarbetare har tillfälliga vårdplatsneddragningar varit 
nödvändiga. Ett omfattande arbete pågår för att återställa de tillfälligt neddragna 
vårdplatserna. 

Senaste året har det även skett förändringar i samverkan mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna där antalet utskrivningsklara patienter som 
vårdas på våra sjukhus har minskat avsevärt. Tydligast är detta på Länssjukhuset 
Ryhov. Detta har medfört att några verksamheter på Länssjukhuset Ryhov har haft 
möjligheten att minska några vårdplatser och på så sätt kunna anpassa befintliga 
vårdplatser till det behov och den bemanning som finns. 

Den planerade neddragningen av vårdplatser har medfört ett större antal minskade 
vårdplatser än de neddragningar som varit nödvändiga på grund av personalbrist.

Kirurgisk vård
Inom Kirurgisk vård har anpassningar av antalet vårdplatser genomförts de 
senaste fem åren på grund av förbättrade vårdprocesser, ökad poliklinisering och 
utveckling av kirurgiska ingrepp som kräver kortare vårdtider. Exempel är 
bröstcanceroperationer samt knä- och höftplastiker. Det har medfört att behovet av  
vårdplatser har minskat. Vid enstaka tillfällen har kortvariga korrigeringar av antal 
vårdplatser gjorts på grund av sjuksköterskebrist inom några kliniker.

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Inom specialistpsykiatrin har det under de senaste åren inte skett några stora 
förändringar av antalet 7-dygnsvårdplatser. De permanenta neddragningar som 
gjorts har skett i samband med att klinikerna har utvecklat och utökat 
öppenvården med mobila team. I perioder har det varit tillfälliga neddragningar av 
några vårdplatser dels på grund av personalbrist och dels på grund av renovering 
av lokaler. Under sommaren har platsantalet dragits ner i något större omfattning. 
Det har gjorts i samverkan mellan de psykiatriska klinikerna. Beläggningsnivån 
har följts och den har varierat men endast vid enstaka tillfällen har det varit 
överbeläggningar. I nationell jämförelse ser man att specialistpsykiatrin i Region 
Jönköpings län fortfarande 2017 ligger högst i landet beträffande antalet 
fastställda slutenvårdsplatser.

På rehabiliteringsmedicinska kliniken har det inte gjorts några 
vårdplatsneddragningar de senaste 20 åren. Vid enstaka tillfällen har 1-2 
vårdplatser dragits ned med anledning av ombyggnation och vårdkrävande 
patienter. Vårdplatser dras även ner under helger då många patienter är på 
permission och detta kan göra att det uppstår överbeläggningar.
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Resultat
Disponibla vårdplatser
Disponibel vårdplats är en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, 
utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Antalet vårdplatser skiftar över åren. I resultaten anges ett medeltal per år.  
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Sedan 2014 har antalet vårdplatser i Region Jönköpings län minskat i medeltal 
med 167. Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov har minskat med i medeltal 
cirka 50 disponibla vårdplatser var och Höglandssjukhuset har minskat med 70. 
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Anm. Kirurgisk vård tog över geriatrisk avdelning A på Länssjukhuset Ryhov med cirka 20 vårdplatser från Medicinsk vård år 2016

Från att tidigare varit en sjukhusorganisation bildades 2015 verksamhetsområden 
och de senaste tre åren har Medicinsk vårds vårdplatser minskat med i medeltal 
85 disponibla vårdplatser. För Kirurgisk vård är motsvarande en minskning med 
24 och för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik är minskningen 10. Totalt har 
antalet disponibla vårdplatser i medeltal minskat med 119 sedan 2015. 
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Disponibla vpl/1 000 inv somatisk vård - konsumtionsjusterat   

Region Jönköpings län har minskat de disponibla vårdplatserna i relation till 
antalet invånare mer än riket i övrigt, under perioden 2013-2017. Minskningen är 
24,1 procent medan riket i övrigt (vägt medel)1 har minskat med 16,1 procent. 

Trots en relativt kraftig minskning har Region Jönköpings län fler vårdplatser 
inom specialiserad somatisk vård än riket i övrigt om hänsyn tas till invånarnas 
konsumtion av slutenvård. Det så kallade konsumtionsjusterade värdet tar hänsyn 
till att länets invånare ibland vårdas i Linköping och så vidare. 

Aktuella värden/jämförelser saknas för 2017 men skillnaden mot riket (ovägt 
medel)2 2016 motsvarade cirka 80 vårdplatser. Under 2017 har de disponibla 
vårdplatserna minskat något mer i Region Jönköpings län än riket i övrigt (cirka 
18 fler än genomsnitt) vilket innebär att de 80 minskat till drygt 60 vårdplatser.

Beläggning
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På Höglandssjukhuset har beläggningsgraden ökat med cirka 6 procent de senaste 
tre åren. Länssjukhuset Ryhov har en minskad beläggningsgrad på cirka 1 procent 
och på Värnamo sjukhus har beläggningsgraden ökat med drygt 2 procent. 

1 Ett vägt medelvärde beräknas annorlunda. Då väger landsting olika tungt beroende på att man har olika många invånare, brukare, patienter osv. Om det 
finns uppgifter för samtliga landsting så kommer ett vägt medelvärde (”Alla landsting”) att vara samma sak som ett riksmedelvärde.

2 Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges landsting – hur det ser ut i ett genomsnittligt landsting. Det beräknas genom att man summerar alla 
landstings värde och dividerar med 21. Om någon eller några landsting saknar data för det aktuella nyckeltalet så divideras värdet med det antal som har 
värden. Riket/riksmedelvärde är det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare i Sverige.
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Beläggning per verksamhetsområde (%)

Beläggningsgraden har ökat något de senaste åren där Medicinsk vård under 2016 
och 2017 haft en snittbeläggning på 93 procent och Kirurgisk vård på 81 procent. 
Under 2015 hade Medicinsk vård en snittbeläggning på 91 procent och Kirurgisk 
vård 78 procent. 

Överbeläggningar
Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på 
vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. 
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Antal överbeläggningar somatik
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Antal överbeläggning psykiatri

Under perioden 2014-2017 har överbeläggningarna ökat men betydligt mindre än 
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genomsnitt för riket. 2017 var genomsnittet för Region Jönköpings län 1,7 procent 
medan riket (ovägt) hade 4,3 procent.

Vårdtillfällen
Vårdtillfälle är en vårdkontakt i sluten vård som avgränsas av in- och utskrivning 
inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande).

2013 2014 2015 2016 2017
Förändring 
2013-2017

Procentuell 
förändring

 Vårdtillfällen i specialiserad somatisk slutenvård, antal/100 000 inv.  Landstinget i Kalmar län 18 812 18 434 18 021 17 231 16 688 -2 124 -11,3%

 Region Jönköpings län 17 090 16 804 16 409 15 099 14 195 -2 895 -16,9%

 Region Östergötland 14 047 13 820 13 268 12 792 12 530 -1 517 -10,8%

 Alla landsting, ovägt medel 15 877 15 498 15 170 14 482 13 971 -1 906 -12,0%

 Alla landsting, vägt medel 15 212 14 843 14 447 13 744 13 282 -1 930 -12,7%

 Vårdtid i dagar, antal/100 000 inv.  Landstinget i Kalmar län 85 771 84 519 84 928 81 733 76 354 -9 418 -11,0%

 Region Jönköpings län 90 408 92 222 83 457 75 767 73 256 -17 152 -19,0%

 Region Östergötland 68 780 69 021 67 862 63 384 60 777 -8 003 -11,6%

 Alla landsting, ovägt medel 89 010 86 646 85 441 81 327 78 747 -10 263 -11,5%

 Alla landsting, vägt medel 85 855 83 812 83 383 79 389 76 164 -9 691 -11,3%

Antalet vårdtillfällen och vårdtid i dagar minskar också mer än riket under 
perioden 2013-2017 men i något mindre omfattning procentuellt än de disponibla 
vårdplatserna. 
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Anm. Rehabiliteringsmedicinska kliniken  exkluderat 
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Vårdtillfällen minskar i paritet med vårdplatsneddragningarna sett till 
verksamhetsområdena. Däremot är relationen omvänd för Höglandssjukhuset där 
vårdtillfällena ökar men samtidigt minskar medelvårdtiden, vilket begränsar 
ökningen av den totala beläggningsgraden.   

Medelvårdtid
Medelvårdtid är summa vårdtid dividerat med summa vårdtillfällen.
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Medelvårdtiden minskar inom båda verksamhetsområdena men mest inom 
Medicinsk vård. 
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Utlokaliserade patienter
En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på 
annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för 
patienten.
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Antal utlokaliserade patienter per sjukhus - somatik

Antalet utlokaliserade patienter har ökat under perioden 2014 till 2017 men i 
betydligt mindre omfattning än genomsnittet för riket. 2017 var genomsnittet för 
Region Jönköpings län 1,0 procent medan riket (ovägt) hade 2,3 procent 
utlokaliserade patienter. Utlokalisering är ovanligt inom psykiatrin, det kan 
förekomma någon gång och då främst på Länssjukhuset Ryhov. 

Utskrivningsklara patienter
Antal utskrivningsklara dagar i snitt per vårdtillfälle har minskat i förhållande till 
de två föregående åren. Från den 1 januari 2018 gäller ny lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utifrån denna lag arbetar alla 
involverade parter enligt ett nytt arbetssätt. Detta har medfört att färre patienter 
ligger kvar på sjukhuset i väntan på vidare insatser. 
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Arbetsmiljö
Sjukfrånvaro

Inom Region Jönköpings län förändras inte mönstret för sjukfrånvaron särskilt 
mycket mellan åren. Under februari-mars brukar det ske en uppgång som ofta har 
samband med influensaperioder. Under senvåren och sommaren sjunker 
sjukfrånvaron för att sedan öka igen under hösten. En förändring har dock skett 
under början av 2018 då sjukfrånvaron i årsarbetare varit betydligt högre under de 
inledande månaderna 2018 jämfört med tidigare år. Från april/maj har 
sjukfrånvaron sjunkit och ligger mer i samma nivå som tidigare. 

Högst sjukfrånvaro i dagar per anställd har personalgrupperna kök och service, 
tandhygienister och undersköterskor. Lägst sjukfrånvaro har generellt läkare, 
tandläkare och chefer. Vad gäller de olika personalgruppernas sjukfrånvaro 
januari-augusti 2018 jämfört med samma period 2017 så har den största ökningen 
varit bland personalgrupperna inom kök och service, utbildning, fritid och kultur 
samt administration vård. Bland de grupper som minskat sin sjukfrånvaro jämfört 
med föregående år finns bland annat läkare, sjuksköterskor och psykologer. 
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Arbetsolyckor/arbetsskador och tillbud registrerade i Synergi

2015 2016 2017

Arbetsolyckor/arbetsskador 293 366 356

Tillbud 244 290 259
Anm. Hot och våld kan rapporteras som såväl tillbud som arbetsskada. 

En ökning av arbetsolyckor har skett under perioden 2015--2017, exempelvis har  
fallolyckorna ökat. Psykiatri, rehabilitering och diagnostik har nästintill dubbelt så 
många registrerade olyckor i jämförelse med övriga verksamhetsområden. Det är 
svårt att göra en mer ingående tolkning av statistiken utan att göra kvalitativa 
intervjuer och det har inte varit möjligt inom ramen för denna utvärdering. Det är 
alltså omöjligt att veta om det finns någon relation mellan arbetsolyckor och 
vårdplatsneddragningar.  
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Medarbetarenkät
I september 2016 genomfördes en undersökning om medarbetarskap och säkerhet 
i Region Jönköpings län. Alla medarbetare fick besvara hur man uppfattar 
styrning, ledning, arbetsmiljö och säkerhet i sitt arbete. Varje arbetsplats har 
analyserat sitt resultat och tagit fram handlingsplaner för utveckling av styrkor och 
svagheter utifrån olika dimensioner. Här nedanför ses övergripande resultat 
utifrån dimensionen Mitt arbete. 

Resultat dimension Mitt arbete
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En uppföljning av medarbetarenkäten 2016 är planerad till tidigast ht 2019 och i 
den ingår följande dimensioner; 

 Ledarskap – närmaste chef
 Styrning
 Delaktighet
 Motivation
 Resurser
 Utvecklingsmöjligheter
 Tempo och återhämtning
 Öppenhet i kommunikation
 Samarbete inom och mellan enheter

En jämförelse av resultat över tid kan göras först efter nästa enkätundersökning. 

 Lärandeorganisation
 Sammantaget arbetsmiljöarbete
 Sammantagen patientsäkerhetsmedvetenhet
 Återföring och kommunikation kring 

avvikelser
 En icke-straff och skuldbeläggande kultur
 Överföring och överlämningar av patienter och 

information 
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Patientsäkerhet
Riskanalyser    
En riskanalys utförs när det finns behov av att identifiera risker i en verksamhet 
som kan medföra försämrad kvalitet eller patientsäkerhet. Det kan vara risker i 
den befintliga verksamheten, risker som uppstår vid förändringar eller risker vid 
införande av ny teknik. Sambandet mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö beaktas 
mer och mer och båda perspektiven integreras ofta i analyserna. Riskbedömningar 
genomförs både på övergripande och på lokal nivå där verksamheterna utför egna 
analyser med tillhörande åtgärdsförslag. Ansvaret för riskanalyser följer 
linjeorganisation och i verksamheternas patientsäkerhetsberättelser för år 2016 
och 2017 beskrivs riskanalyser som kan sättas i samband med 
vårdplatsneddragningar då de har gällt vårdplatsneddragning, sammanslagningar 
av verksamheter, ombyggnationer, växling av arbetsuppgifter, neddragning av 
bemanning, stängning och överflyttning av verksamheter samt nystartade 
verksamheter. Ett exempel är:

 Riskanalys på akutvårdsavdelningen (AVA) på Länssjukhuset Ryhov på 
grund av höga patientflöden, vårdplatsneddragning på medicin B och 
personalomsättning på AVA. Personalomsättningen har medfört  
kompetensförlust. Riskanalysen resulterade i internutbildning på AVA och 
under den tiden reducerades vårdplatser på AVA och medicin B öppnade 
motsvarande antal vårdplatser och har därefter bibehållit dessa.

Gröna korset – risker identifierade på Daglig styrning på sjukhusnivå
Gröna korset är en metod för att dagligen identifiera risker och vårdskador i 
realtid. Metoden används av enheterna och sedan hösten 2017 även på daglig 
styrning på sjukhusnivå. Sommaren är en tid då verksamheterna gör många men 
planerade vårdplatsneddragningar och nedan följer en beskrivning av identifierade 
risker på sjukhusnivå med avseende på vårdplatser och bemanning under 
sommaren 2018 som tidigare rapporterats i utvärdering av sommaren 2018:

Risker i juni
Under juni identifierades risker avseende överbeläggningar och utlokaliserade 
patienter på Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset. På Värnamo sjukhus 
identifierades risker kring bemanning/personalbrist. 

Risker i juli
Även under juli identifierades risker avseende överbeläggningar och 
utlokaliserade patienter på Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset. Brist på 
vårdplatser ses i hela Region Jönköpings län och det öppnades extra vårdplatser 
på Länssjukhuset Ryhov. Hög sjukfrånvaro sågs i vissa verksamheter på 
Länssjukhuset Ryhov. Bemanning/personalbrist förekom på alla tre sjukhusen. 

Risker i augusti
Denna månad ses risker avseende överbeläggningar och utlokaliserade patienter, 
bemanning/personalbrist på Värnamo sjukhus. Brist på vårdplatser ses i hela 
Region Jönköpings län och det öppnades extra vårdplatser på Länssjukhuset 
Ryhov. 
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Avvikelser och klagomål
 2014 2015 2016 2017

Antal lex Maria-anmälningar 43 59 66 57

Antal enskildas klagomål (IVO) 114 107 144 133

Antal anmälningar Löf 535 540 606 573

Antal ärenden i patientnämnden avseende hälso- och sjukvården (exkl. privata 
vårdcentraler)

490 553 555 648

Avvikelser i Synergi med händelsekategori Patientsäkerhet 5233 5277 5871 5827

Avvikelser i Synergi med händelsekategori Informationssäkerhet 1037 934 1339 1327

Antal kontakter i Patientens direktkanal 694 648 687 590

Lex Maria
Vid genomgång av lex Maria-anmälningar (ej suicid) från 2016 till oktober 2018 
ses endast en anmälan där platsbrist ses som en av de identifierade bakomliggande 
orsakerna till händelsen. 

Utöver detta ärende ses fyra lex Maria-anmälningar där man i utredningen sett att 
stress, extremt hög arbetsbelastning eller trötthet hos personal varit en av de     
bakomliggande orsakerna till händelsen. Det framgår inte om det varit relaterat till 
vårdplatsbrist eller vårdplatsneddragningar. 

Enskildas klagomål (patientärenden från IVO)
Vid genomgång av ärenden med relevanta kategoriseringar från 2016 till oktober 
2018 ses endast ett ärende där en av de bakomliggande orsakerna ser ut att vara  
vårdplatsbrist. 

Avvikelser som registrerats i Synergi 
Vid sökning i Synergi avseende avvikelser med händelsedatum 2016--23 okt 2018 
(totalt 25 792 st) finns ordet vårdplats nämnt i händelseförloppet i 38 avvikelser 
som möjligtvis kan relateras till vårdplatsneddragningar. Av dessa gäller 18 
avvikelser Medicinsk vård, 4 Kirurgisk vård och 16 Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik (psykiatrisk vård). 

Vid sökning i Synergi avseende avvikelser med händelsedatum 2016--23 okt 2018 
(totalt 25 792 st) finns ordet personalbrist nämnt i händelseförloppet i 13 
avvikelser som möjligtvis kan relateras till vårdplatsneddragningar. Av dessa 
gäller 10 avvikelser Medicinsk vård, 2 Kirurgisk vård och 1 gäller Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik (psykiatrisk vård). 

Patient-/kundsynpunkter som registrerats i Synergi 
Antalet registrerade patient-/kundsynpunkter med händelsedatum 2016-okt 2018 
är 264 för Medicinsk vård, 325 för Kirurgisk vård och 418 för Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik. Då det inte finns något sätt att urskilja de patient-
/kundsynpunkter som skulle kunna relateras till vårdplatsneddragningar saknas 
möjlighet att göra en analys inom ramen för denna utvärdering.  
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Patientnämnden
Vid genomgång av samtliga ärenden för 2016 (653 ärenden) och 2017 
(746 ärenden) samt 664 ärenden fram till och med den 5 oktober 2018 framgår 
inget som tyder på direkta kopplingar till färre vårdplatser. Däremot kan 
genomgången inte svara för om det finns underliggande orsaker som kan relateras 
till neddragningar.   

Vårdskademätning
Markörbaserad journalgranskning (MJG) är ett instrument och en strukturerad 
metod för att i efterhand identifiera patientskador som indikera möjligt avsteg från 
det normala vårdförloppet. 

Resultaten redovisas både på nationell nivå samt region- och landstingsnivå. På 
region- och landstingsnivå görs ingen statistisk analys då det finns skillnader i 
granskningsprocessen som medför variation i resultatet samt att en statistisk 
slumpvariation förekommer beroende på det begränsade antalet granskade vård-
tillfällen per sjukhus och månad.

Nationella data kan användas för kontroll av hur de egna resultaten står sig i 
jämförelse med medelvärden för övriga landsting och regioner. Resultaten är 
primärt av intresse för respektive landsting/region, men skillnader och trender i 
förekomsten av olika typer av skador ger möjlighet till benchmarking. Generellt 
sett ligger Region Jönköpings län lägre än nationell nivå på samtliga parametrar.

Resultat Region Jönköpings län

Vårdskademätningen baseras på ett stickprov av 50 vårdtillfällen per månad. Det 
är därför osannolikt att den mätningen kan avslöja effekt av minskat antal 
vårdplatser. Jämförelser mellan de tre sjukhusen kan inte göras med detta 
metodik. Granskningen och mätningen är ändå viktig, eftersom kunskapen och 
lärandet av de vårdskador som identifieras i mätningen bidrar till att minska risken 
för vårdskador i framtiden.

115



                                                             2018-11-14                                                                         

20

Markörbaserad journalgranskning för utlokaliserade patienter
Risken att drabbas av en vårdskada är nästan dubbelt så stor om patienten är 
vårdad utlokaliserad enligt beräkningar från SKL. För att öka kunskapen om hur 
skademönstret ser ut för utlokaliserade patienter i Region Jönköpings län, för att 
kunna arbeta med att minska riskerna för vårdskador, har en journalgranskning av 
120 utlokaliserade patienter genomförts. De granskade patienterna är alla över 18 
år och har vårdats utlokaliserade ett eller flera dagar på annan klinik än sin 
hemmaklinik inom somatisk vård. 

Resultatet visar att alla patienter har blivit inlagda akut, det vill säga att ingen har 
haft en planerad inläggning. Cirka 20 procent (24 av 120) har genomgått ett 
kirurgiskt eller annat invasivt ingrepp och de har ofta varit utlokaliserade efter 
operation och i väntan på vårdplanering och en trygg och säker hemgång. Cirka 
30 procent (37 av 120) har vårdats som utlokaliserad patient hela sin vårdtid. 
Granskningen påvisade 9 skador på patienter födda mellan 1922-1958, en skada 
har inträffat på utlokaliserad enhet, övriga har skett på hemmaavdelningen. Tre av 
skadorna är på patienter som genomgått någon typ av operation. Skadetyper är 
infekterad venport, blåsöverfyllnad, tromboflebit, trycksår, postoperativ 
sårinfektion, reoperation samt fallskada. Det är ett litet material och några säkra 
slutsatser om samband med utlokalisering kan inte dras. Totalandelen skador 
ligger i nivå med andelen i större vårdskademätningar i Region Jönköpings län 
och Sverige.
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Ekonomi
Bakgrunden till den åtgärdsplan som beslutades om inför 2014-2015 var att 
nettokostnaden per invånare för den somatiska vården var högre i Region 
Jönköping län än riket i övrigt. 

Nettokostnaden per invånare

En av orsakerna till en högre kostnad var att Region Jönköpings län hade betydligt 
fler slutenvårdsplatser per invånare än genomsnitt för riket. Uppdraget blev att 
minska kostnaden med 150 miljoner kronor och detta skulle stödjas av en 
minskning av vårdplatser som i sin tur skulle möjliggöra en minskning av antalet 
årsarbetare med 200. 

2013 2014 2015 2016 2017 Förändring Förändring %

 Nettokostnad specialiserad somatisk vård totalt  Landstinget i Kalmar län 12 943 13 260 13 985 14 383 14 597 1 654 12,8%

 (exkl. läkemedel), kr/inv  Region Jönköpings län 12 732 13 191 13 489 13 755 13 949 1 217 9,6%

 Region Östergötland 11 997 12 599 13 333 13 990 14 610 2 613 21,8%

 Alla landsting, ovägt medel 12 786 13 330 13 997 14 275 14 767 1 981 15,5%

 Alla landsting, vägt medel 12 215 12 805 13 239 13 624 14 116 1 901 15,6%

 Nettokostnad specialiserad somatisk slutenvård  Landstinget i Kalmar län 7 495 7 513 7 397 7 846 7 633 138 1,8%

(exkl. hemsjukvård och läkemedel), kr/inv  Region Jönköpings län 7 756 7 889 8 078 8 199 8 073 317 4,1%

 Region Östergötland 7 159 7 387 7 699 7 943 8 020 861 12,0%

 Alla landsting, ovägt medel 7 289 7 584 8 015 8 034 8 209 920 12,6%

 Alla landsting, vägt medel 7 090 7 411 7 640 7 726 7 962 872 12,3%

Nettokostnaden per invånare har ökat i betydligt mindre omfattning för den 
specialiserade somatiska vården i Region Jönköpings län jämfört med 
genomsnittet för riket under perioden 2013-2017. I Region Jönköpings län har 
nettokostnaden ökat med 9,6 procent medan den i riket i genomsnitt har ökat med 
15,6 procent. Skillnaden är hela 6 procent och om Region Jönköpings läns 
kostnader hade ökat i samma takt som riket i övrigt hade kostnaden för den 
somatiska vården varit 270 miljoner högre idag (2017).

Jämfört med samtliga landsting/regioner har Region Jönköpings län gått från en 
10:e  plats år 2014 till en 4:e plats år 2017 när det gäller lägst nettokostnad per 
invånare för den specialiserade somatiska vården.
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Avvikelse mot budget
Nettokostnadsutvecklingen jämfört med riket och andra landsting visar att Region 
Jönköping län har haft en långsammare nettokostnadsutveckling än riket i övrig. 
Även avvikelsen mot budget har haft en positiv utveckling mellan 2014 och 2017 
och underskottet har minskat med över 100 miljoner kronor. Däremot ser 2018 ut 
att bli på samma nivå som 2014. Det är framförallt den köpta specialiserade  
somatiska vården (riks- och regionsjukvård) som bidrar till försämringen mellan 
2017 och 2018. 

Tabell: Avvikelse mot budget för den specialiserade somatiska vården, mnkr

2014 2015 2016 2017 2018 
(prognos)

Avvikelse mot 
budget, miljoner kr

-185,3 -161,6 -96,8 -77,9 -183,3

Stora delar av den somatiska vården finns inom verksamhetsområde Medicinsk 
vård och Kirurgisk vård. Kostnader och intäkter för köpt och såld vård 
(riks/region med mera) ligger utanför verksamhetsområdenas budgetansvar. 

Tabell: Avvikelse mot budget för verksamhetsområde Medicin och Kirurgi, mnkr

2014 2015 2016 2017 2018 
(prognos)

Medicinsk vård, mnkr Sjukhus-
organisation

-147,0 -46,7 -10,0 -15,0

Kirurgisk vård, mnkr Sjukhus-
organisation

-116,4 -78,0 -56,6 -76,0

Summa mnkr -263,4 -124,5 -66,6 -91,0

Budgetavvikelsen har minskat kraftig de senaste åren även om det återstår en bit 
till en ekonomi i balans. Den största förändringen syns inom Medicinsk vård. 
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Antal årsarbetare

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept Okt Nov Dec
6 400

6 600

6 800

7 000

7 200

7 400

7 600

7 800

2016

2017

2018

Faktiska årsarbetare FS nämnd

2018 är det i 
genomsnitt 240 
fler än 2016

Totalt sett för samtliga verksamheter som lyder under nämnden för folkhälsa och 
sjukvård har antal årsarbetare ökat se senaste tre åren och är nu i genomsnitt 240 
fler än år 2016. 

Medicinsk vård

I Medicinsk vård har antalet årsarbetare minskat de tre senaste åren.  

Kirurgisk vård

I Kirurgisk vård har antalet årsarbetare ökat de tre senaste åren.  
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Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

I Psykiatri, rehabilitering och diagnostik har antalet årsarbetare ökat de tre senaste 
åren.  

Arbetad tid
Utveckling av arbetad tid, timmar 2013 2014 2015 2016 2017 Förändring Förändring %

Sjuksköterska 1 761 229 1 769 187 1 759 605 1 701 335 1 684 029 -77 201 -4,38%

Undersköterska 1 093 898 1 090 872 1 121 212 1 111 573 1 131 380 37 482 3,43%

Läkare inkl ST 636 385 647 977 678 726 685 200 682 618 46 233 7,26%

Summa arbetade timmar ssk, usk och läkare 3 491 512 3 508 037 3 559 543 3 498 108 3 498 026 6 514 0,19%

Utveckling av öppenvårdsbesök 2013 2014 2015 2016 2017 Förändring Förändring %

Läkarbesök inom specialiserad somatisk vård (egenproducerade) 336 350 345 393 354 458 354 968 339 586 3 236 0,96%

Övriga besök inom specialiserad somatisk vård (egenproducerad) 259 496 258 025 269 187 286 655 284 236 24 740 9,53%

Vårddagar 240 048 233 778 223 725 208 386 194 676 -45 372 -18,90%

En viss del av den tid som man tidigare hade på vårdavdelning läggs troligen på 
öppenvård idag. Det finns ingen tidsredovisning som är uppdelad på öppen 
respektive sluten vård så det är svårt att dra några säkra slutsatser.

Det är svårt att dra någon säker slutsats om arbetsbelastningen är högre eller lägre. 
Detta är på en totalnivå och bakom finns säkert stora variationer. 
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Konsekvenser för övrig verksamhet inom organisationen
Verksamhetsstöd och service
Inom område måltidsservice har volymerna gått ner både vad gäller 
patientportioner och övriga restaurangbesökare (restaurang och övrig volym) 
sedan år 2016. Minskade antal patientportioner beror på minskade antal 
vårdplatser och personalstyrkan har reducerats på grund av detta. 

Inom område närservice har vårdplatsneddragningarna gett konsekvenser 
avseende att bemanningen inte kan anpassas i ett tillräckligt tidigt skede. På en 
vårdavdelning, som alla har sju dagars städning, får två medarbetare mindre att 
göra. Ett annat städområde och motsvarande tid måste hittas och detta innebär mer 
administration för både chefer och servicekonsulenter med att hitta lösningar. 
Arbetsmiljömässigt är det mindre bra för personalen för det kan innebära att de 
måste arbeta betydligt längre på vardagar för att kompensera den tid som har blivit 
mindre på helgen. Det kan också innebära att de får gå till ett område som inte 
ligger i geografisk närhet, vilket kräver att de måste få extra tid för gångtid eller 
restid.   

Personalstyrkan anpassas så snabbt man hittar andra lösningar, men det kan ta allt 
från ett par veckor till flera månader. För att möjliggöra att kunna anpassa 
personalstyrkan vid samma tidpunkt som en avdelning drar ner på vårdplatser, 
måste det finnas en väldigt god framförhållning så att det är möjligt att hitta andra 
arbetsuppgifter och även dra ner tjänstgöringsgrader för vikarier. 
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Exempel på åtgärder för bättre arbetsmiljö, kompetens 
samt koordinering av vårdplatser

Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram för 
nyutbildade sjuksköterskor (RIU)   
Programmet förväntas ge positiva synergieffekter när det gäller arbetet med 
patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö samt bidra till att attrahera nyutbildade 
sjuksköterskor och säkra kompetensförsörjningen.

Genom ett väl planerat och genomfört introduktions- och utvecklingsprogram skapas 
förutsättningar för nyutbildade sjuksköterskor att växa in i sin yrkesroll. Programmets 
teoretiska del och färdighetsträning omfattar 20 dagar fördelat på åtta månader. Målet 
är att stärka sjuksköterskans kliniska färdigheter och skapa trygghet och säkerhet i 
utövandet av omvårdnadsarbetet genom stöd av mentorer.

Daglig styrning 
Sedan flera år tillbaka finns rutinen på respektive sjukhus att ha så kallad daglig 
styrning varje vardag, på Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus kl 8:30 och 
på Höglandssjukhuset kl 14:00, där chefsjuksköterska tillsammans med 
vårdenhetschefer går igenom dagsläget avseende beläggning av vårdplatser, 
bemanning, eventuella smittor med mera.

Inför sommaren 2018 bestämdes att detta skulle kompletteras med ett dagligt 
länsövergripande videomöte på vardagar kl 11:45, lett av någon av de tre 
sjukvårdsdirektörna och med deltagande av bland annat verksamhetschefer, 
ambulansverksamhet, administration och tjänsteman i beredskap. Vid en 
utvärdering av mötesforumet ser man att de som deltagit tycker att nyttan med 
mötet varit stor eller mycket stor. 
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Diskussion
Utredningens metod har varit att ta tillvara befintliga datakällor och någon 
särskild inhämtning av data för att belysa frågeställningarna har inte utförts. Det 
kan ha begränsat möjligheterna att besvara frågeställningarna om 
vårdplatsneddragningar och personalminskningar i delar av verksamheten haft 
några konsekvenser vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. 
Resultaten redovisas också på en övergripande nivå, på enskild klinik- eller 
enhetsnivå kan således resultaten vara antingen ”bättre” eller ”sämre” än för 
helheten, och ur arbetsmiljö- och patientsäkerhetsynpunkt kan stora problem 
förekomma som inte avspeglas i denna rapport. 

Sjukvården utvecklas hela tiden, vilket betyder att samtidigt som vårdplatser har 
minskat har utvecklingen medfört att inneliggande sjukhusvård till del har kunnat 
ersättas med öppenvård. De tre sjukhusen i Region Jönköpings län har också som 
en följd av beslut om arbetsfördelning för ökad kvalitet fått ändrade uppdrag 
under de år utredningen täcker, vilket kan ha betydelse för behovet av vårdplatser 
och bemanning. Vårdplatsbehovet kan också avspeglas i hur väl man kunnat 
utveckla sina vårdprocesser. Alla sådana resultatmätningar som finns i denna 
rapport görs då mot ett rörligt mål, och den bilden har inte kunnat tydliggöras 
inom ramen för utredningen. 

Vårdplatsneddragningen har bidragit till den lägre kostnadsutvecklingen i hälso- 
och sjukvården i Region Jönköpings län, men på den nivå av resultatredovisning 
som denna utredning har gjorts kan ingen säker effekt på patientsäkerhet eller 
arbetsmiljö påvisas. Eventuella skillnader mellan de tre sjukhusen är svårt att 
påvisa eller uttala sig om. Även om andel överbeläggningar och utlokaliseringar 
av patienter är lägre i Region Jönköpings län än i landet i övrigt har de ökat, vilket 
är ett observandum eftersom det medför risk för vårdskador. Beläggningsgraden 
har ökat under åren, särskilt på Höglandssjukhuset. Optimal beläggningsgrad är 
svår att ange, framför allt i jämförelser mellan olika verksamheter, men att i längre 
perioder ha beläggningsgrad över 90 procent, och ibland stadigvarande upp mot 
100procent som man har på vissa kliniker och enheter i länet, medför risker för 
arbetsmiljö och patientsäkerhet. Samtidigt har det i denna utvärdering inte kunnat 
påvisas några patientskador till följd av de vårdplatsneddragningar som gjorts. 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Uppföljning av utvärdering av vårdval 
ögon i Region Jönköpings län 
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar på uppföljning av 
förbättringsmöjligheter inom vårdval ögon. 

Sammanfattning
En utvärdering av vårdval ögon i Region Jönköpings län 2014-2018, har 
genomförts. Inför den nya avtalsperioden som startar januari 2021 kommer en ny 
uppdaterad regelbok tas fram som tar hänsyn till de förslag på 
förbättringsmöjligheter som framkom i utvärderingen. 

Information i ärendet
Under 2018 genomfördes en utredning av vårdval ögon i Region Jönköpings län. 

Utredningen beskrev att ögonsjukvården i Region Jönköpings län fungerar väl. 
Region Jönköpings län har bättre tillgänglighet till ögonsjukvård än rikets 
genomsnitt. Ögonsjukvården bedöms över lag vara säker och av god kvalitet. 
Region Jönköpings län har lyckats bättre med kostnadskontroll än andra landsting. 
Kostnaderna för vårdval i ögonsjukvården ligger inom budget. 

Utredningen visade att en avveckling av vårdval ögon får konsekvenser. 
Sjukhusens kapacitet måste öka ifall vårdvalet och de privata mottagningarna 
avvecklas. 

Utredningen visade samtidigt att det finns ett antal förbättringsområden och behov 
av fortsatt utveckling oavsett om vårdval inom ögonsjukvården avvecklas eller 
inte. Regionledningskontoret fick i uppdrag att arbeta fram förslag utifrån de 
förbättringsmöjligheter som framgick av utredningen. 

Förbättringsområden som framkom och pågående åtgärder. 
 Förbättra informationen till patienterna om vårdvalet. 

Åtgärd: Detta arbete sker i samarbete med kommunikationsavdelningen. 
Informationen har nyligen uppdaterats på 1177.

 Se över ifall man kan förbättra tillgängligheten ytterligare, exempelvis 
med hjälp av produktions- och kapacitetsplanering
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Åtgärd: Ingår i uppdraget till samtliga kliniker. Arbete pågår och följs och 
resultat analyseras regelbundet.  

 Förbättra uppföljningen av följsamheten till ögonläkarföreningens 
prioriteringslista. Vidta åtgärder för att förbättra följsamheten. 
Åtgärd: Ingår i uppdraget till samtliga kliniker. Arbete påbörjat för att 
gemensamt i MPG titta på statistiken för verksamheterna. 
Verksamhetscheferna har fått i uppgift att ta ställning till vilket ytterligare 
arbete som behöver göras och vilket stöd som kan behövas för att 
säkerställa att man bedriver en bra verksamhet och gör ansvarsfulla 
prioriteringar mellan sjukdomsgrupperna. Se över om uppdraget ska 
formuleras tydligare inför 2020. 

 Förbättra följsamheten till återbesök inom medicinskt måldatum 
Åtgärd: Ingår i uppdraget till samtliga kliniker. För sjukhusklinikerna 
pågår ett utvecklingsarbete kring - tillgänglighet och återbesök inom 
medicinskt måldatum. Inom MPG inventeras behoven och enas om hur 
man kan kommunicera för att exempelvis flagga för behov och kapacitet 
att ta emot en viss kategori patienter.

 Överväg att ta fram tydligare riktlinjer för ögonsjukvården i Region 
Jönköpings län, exempelvis indikatorer för kataraktoperationer och 
riktlinjer för kontroll av glaukompatienter. 
Åtgärd: Ingår i uppdraget för sjukhusklinikernas processgrupper. 
Verksamhetscheferna ska förtydliga uppdrag och ange tidplan för 
processgruppernas arbete. Glaukomgruppen i sjukvårdsregionen har precis 
publicerat gemensam riktlinje. Ögonklinikerna i regionen (lokal nivå) har 
nu ansvar för att implementera den riktlinjen. 

 Överväg om man kan säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen 
inom ögonsjukvården bättre. 
Åtgärd: Strategisk plan för kompetensförsörjning finns på 
sjukhusklinikerna och i sjukvårdsregionen, följs upp där.

 Överväg om regionens mottagningar bör samarbeta inom 
jourverksamheten och på vilket sätt det i så fall bör ske. 
Åtgärd: I ett första steg gällande utformningen av jourverksamheten i 
regionen behövs fördjupat arbete där alla tre sjukhusklinikerna involveras. 
Om det finns ytterligare behov finns utrymme för att utforma riktlinje och 
ersättning i nuvarande avtal.

 Överväg om regionens mottagningar bör samarbeta mer inom 
utbildningsområdet och på vilket sätt det i så fall bör ske, men även 
utbildning i den nära vården.  
Åtgärd: Möjlighet till att samarbete i större utsträckning finns redan idag. 

 Överväg att lägga ansvar för jour och utbildning även på de privata 
ögonklinikerna.  

Region Jönköpings län har idag avtal med åtta leverantörer inom vårdval ögon: 
fem privata samt ögonklinikerna vid Region Jönköpings läns tre akutsjukhus. 
Nuvarande avtal för vårdval inom ögonsjukvården i Region Jönköpings län gäller 
till och med 2020-12-31. Inför den nya avtalsperioden sker en större revidering av 
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avtalet och där ovanstående punkter och de åtgärder som framkommit kommer 
beaktas. Det nya avtalet inför avtalsperioden som börjar 2021 beräknas vara klart 
våren 2020. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Utvärdering av vårdval ögon 2014-2018 i Region Jönköpings län 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§123 Utredning av vårdval ögonsjukvård
Diarienummer: RJL 2017/83

Beslut 
Presidiet

1. Kompletterar svaret med information om beslutat 
medskick från nämnden inför framtagandet av regelbok 
för vårdval ögon 2020 avseende jourverksamhet och 
utbildningsansvar.

2. Föreslår därefter nämnden godkänna kompletterat yttrande 
som svar på uppföljning av förbättringsmöjligheter inom 
vårdval ögon.

Sammanfattning 
En utvärdering av vårdval ögon i Region Jönköpings län 2014-
2018, har genomförts. Inför den nya avtalsperioden som startar 
januari 2021 kommer en ny uppdaterad regelbok tas fram som tar 
hänsyn till de förslag på förbättringsmöjligheter som framkom i 
utvärderingen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
 Protokollsutdrag nämnden 2018-12-11
 Missiv daterat 2018-11-21
 Utvärdering av vårdval ögon 2014-2018 i Region 

Jönköpings län daterad november 2018

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar svaret med information om beslutat 
medskick från nämnden inför framtagandet av regelbok för 
vårdval ögon 2020 avseende jourverksamhet och 
utbildningsansvar. Presidiet föreslår därefter nämnden godkänna 
kompletterat yttrande som svar på uppföljning av 
förbättringsmöjligheter inom vårdval ögon.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Uppföljning av utvärdering av vårdval 
ögon i Region Jönköpings län 
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar på uppföljning av 
förbättringsmöjligheter inom vårdval ögon. 

Sammanfattning
En utvärdering av vårdval ögon i Region Jönköpings län 2014-2018, har 
genomförts. Inför den nya avtalsperioden som startar januari 2021 kommer en ny 
uppdaterad regelbok tas fram som tar hänsyn till de förslag på 
förbättringsmöjligheter som framkom i utvärderingen. 

Information i ärendet
Under 2018 genomfördes en utredning av vårdval ögon i Region Jönköpings län. 

Utredningen beskrev att ögonsjukvården i Region Jönköpings län fungerar väl. 
Region Jönköpings län har bättre tillgänglighet till ögonsjukvård än rikets 
genomsnitt. Ögonsjukvården bedöms över lag vara säker och av god kvalitet. 
Region Jönköpings län har lyckats bättre med kostnadskontroll än andra landsting. 
Kostnaderna för vårdval i ögonsjukvården ligger inom budget. 

Utredningen visade att en avveckling av vårdval ögon får konsekvenser. 
Sjukhusens kapacitet måste öka ifall vårdvalet och de privata mottagningarna 
avvecklas. 

Utredningen visade samtidigt att det finns ett antal förbättringsområden och behov 
av fortsatt utveckling oavsett om vårdval inom ögonsjukvården avvecklas eller 
inte. Regionledningskontoret fick i uppdrag att arbeta fram förslag utifrån de 
förbättringsmöjligheter som framgick av utredningen. 

Förbättringsområden som framkom och pågående åtgärder. 
 Förbättra informationen till patienterna om vårdvalet. 

Åtgärd: Detta arbete sker i samarbete med kommunikationsavdelningen. 
Informationen har nyligen uppdaterats på 1177.

 Se över ifall man kan förbättra tillgängligheten ytterligare, exempelvis 
med hjälp av produktions- och kapacitetsplanering
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Åtgärd: Ingår i uppdraget till samtliga kliniker. Arbete pågår och följs och 
resultat analyseras regelbundet.  

 Förbättra uppföljningen av följsamheten till ögonläkarföreningens 
prioriteringslista. Vidta åtgärder för att förbättra följsamheten. 
Åtgärd: Ingår i uppdraget till samtliga kliniker. Arbete påbörjat för att 
gemensamt i MPG titta på statistiken för verksamheterna. 
Verksamhetscheferna har fått i uppgift att ta ställning till vilket ytterligare 
arbete som behöver göras och vilket stöd som kan behövas för att 
säkerställa att man bedriver en bra verksamhet och gör ansvarsfulla 
prioriteringar mellan sjukdomsgrupperna. Se över om uppdraget ska 
formuleras tydligare inför 2020. 

 Förbättra följsamheten till återbesök inom medicinskt måldatum 
Åtgärd: Ingår i uppdraget till samtliga kliniker. För sjukhusklinikerna 
pågår ett utvecklingsarbete kring - tillgänglighet och återbesök inom 
medicinskt måldatum. Inom MPG inventeras behoven och enas om hur 
man kan kommunicera för att exempelvis flagga för behov och kapacitet 
att ta emot en viss kategori patienter.

 Överväg att ta fram tydligare riktlinjer för ögonsjukvården i Region 
Jönköpings län, exempelvis indikatorer för kataraktoperationer och 
riktlinjer för kontroll av glaukompatienter. 
Åtgärd: Ingår i uppdraget för sjukhusklinikernas processgrupper. 
Verksamhetscheferna ska förtydliga uppdrag och ange tidplan för 
processgruppernas arbete. Glaukomgruppen i sjukvårdsregionen har precis 
publicerat gemensam riktlinje. Ögonklinikerna i regionen (lokal nivå) har 
nu ansvar för att implementera den riktlinjen. 

 Överväg om man kan säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen 
inom ögonsjukvården bättre. 
Åtgärd: Strategisk plan för kompetensförsörjning finns på 
sjukhusklinikerna och i sjukvårdsregionen, följs upp där.

 Överväg om regionens mottagningar bör samarbeta inom 
jourverksamheten och på vilket sätt det i så fall bör ske. 
Åtgärd: I ett första steg gällande utformningen av jourverksamheten i 
regionen behövs fördjupat arbete där alla tre sjukhusklinikerna involveras. 
Om det finns ytterligare behov finns utrymme för att utforma riktlinje och 
ersättning i nuvarande avtal.

 Överväg om regionens mottagningar bör samarbeta mer inom 
utbildningsområdet och på vilket sätt det i så fall bör ske. 
Åtgärd: Möjlighet till att samarbete i större utsträckning finns redan idag. 

Region Jönköpings län har idag avtal med åtta leverantörer inom vårdval ögon: 
fem privata samt ögonklinikerna vid Region Jönköpings läns tre akutsjukhus. 
Nuvarande avtal för vårdval inom ögonsjukvården i Region Jönköpings län gäller 
till och med 2020-12-31. Inför den nya avtalsperioden sker en större revidering av 
avtalet och där ovanstående punkter och de åtgärder som framkommit kommer 
beaktas. Det nya avtalet inför avtalsperioden som börjar 2021 beräknas vara klart 
våren 2020. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Utvärdering av vårdval ögon 2014-2018 i Region Jönköpings län 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-16
Tid: 2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Plats: Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus

§11 Utredning av vårdval ögonsjukvård
Diarienummer: RJL2017/83

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att arbeta fram 
förslag utifrån de förbättringsmöjligheter som framgår av 
utredningen.

Sammanfattning
I Budget och verksamhetsplan för 2018 gavs ett uppdrag att 
genomföra en utvärdering och påbörja en avveckling av vårdval 
inom ögon. 

En rapport togs fram av Medivation Utveckling AB. 

Utredningen visade att ögonsjukvården i Region Jönköpings län 
fungerar väl:  

 Region Jönköpings län har bättre tillgänglighet till 
ögonsjukvård än rikets genomsnitt. 

 Ögonsjukvården bedöms över lag vara säker och av god 
kvalitet.

 Region Jönköpings län har lyckats bättre med 
kostnadskontrollen inom vårdvalet än andra landsting. 
Kostnaderna för vårdval i ögonsjukvården ligger inom 
budget.

Utredningen visade att en avveckling av vårdval ögon skulle få 
konsekvenser. Sjukhusens kapacitet måste öka ifall vårdvalet och 
de privata mottagningarna avvecklas. 

Utredningen visade även att det fanns ett antal 
förbättringsområden och behov av fortsatt utveckling oavsett om 
vårdval inom ögonsjukvård skulle avvecklas eller inte.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-16
Tid: 2019-01-08, kl. 08:30-12:45

På nämndsammanträdet den 11 december 2018 godkändes 
föreliggande rapport som utvärdering av vårdval inom 
ögonsjukvården i Region Jönköpings län. Den tillträdande 
nämnden gavs i uppgift att lyfta det som utredaren tog upp kring 
förbättringsmöjligheter inom vårdval ögon. En uppföljning ska 
ske senast 2020.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden 2018-12-11
 Information vid nämndsammanträdet 2018-12-11 av 

Jörgen Striem, utredare
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21
 Rapport – Utvärdering av vårdval ögon 2014-2018 i 

Region Jönköpings län

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att ge regionledningskontoret i uppdrag att 
arbeta med de förbättringsmöjligheter som framgår av 
utredningen. Presidiet beslutar enligt detta förslag.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-16
Tid: 2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 129 Återrapport av uppdrag i Budget 2018 - 
Utvärdering av vårdval ögon i Region 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL2017/83

Beslut 
Nämnden

1. Godkänner föreliggande rapport som utvärdering av 
vårdval inom ögonsjukvården i Region Jönköpings län.

2. Den tillträdande nämnden får i uppgift att lyfta det som 
utredaren tar upp kring förbättringsmöjligheter inom 
vårdval ögon. 

3. En uppföljning sker senast 2020.

Sammanfattning
Utredningen beskriver att ögonsjukvården i Region Jönköpings 
län fungerar väl:  

 Region Jönköpings län har bättre tillgänglighet till 
ögonsjukvård än rikets genomsnitt. 

 Ögonsjukvården bedöms över lag vara säker och av god 
kvalitet.

 Region Jönköpings län har lyckats bättre med 
kostnadskontrollen inom vårdvalet än andra landsting. 
Kostnaderna för vårdval i ögonsjukvården ligger inom 
budget.

Utredningen visar att en avveckling av vårdval ögon får 
konsekvenser. Sjukhusens kapacitet måste öka ifall vårdvalet och 
de privata mottagningarna avvecklas. 

Utredningen visar även att det finns ett antal 
förbättringsområden och behov av fortsatt utveckling oavsett 
om vårdval inom ögonsjukvård avvecklas eller inte. 

Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Jörgen Striem, utredare
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-12
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UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Marcus Eskdahl föreslår att den tillträdande nämnden får i uppgift 
att lyfta det som utredaren tar upp kring förbättringsmöjligheter 
inom vårdval ögon samt att en uppföljning sker senast 2020.

Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden förslaget.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Lis Melin Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 127 Informationsärenden och aktuell information
Jörgen Striem informerar om Utredning av vårdval ögonsjukvård 
samt svarar på frågor - återrapport av uppdrag i Budget 2018 inför 
beslut i ärendet (RJL2017/83) § 129.

Joanna Mellqvist informerar om Utredning av 
vårdplatsneddragning samt svarar på frågor - återrapport av 
uppdrag i Budget 2018 inför beslut i ärendet (RJL2017/83) § 130.

Regiondirektören svarar på skrivelse från Vänsterpartiet – 
Angående urologen vid Höglandssjukhuset. 
Diarienummer: RJL2018/3098

Rapport från konferenser: 

 Maria Frisk och Sibylla Jämting rapporterar från 
konferensen Patienters liv efter vårdtiden på sjukhus – 
vilket arbete pågår i länen sedan tillsynen av 
strokevården? den 5 december i Vimmerby.

 Helena Stålhammar och Eva Eliasson rapporterar från 
konferens Inspirationsdag den 6 december i 
Jönköping.

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Frågor
Regiondirektören besvarar de frågor som ställdes vid 
sammanträdet i november.
Marianne Anderssons frågor angående uteblivna besök i vården, 
redovisning av antal, orsaker, samt vilka åtgärder som görs för att 
minska antalet uteblivna besök. 
Följdfrågor ställs som besvaras nästa gång.
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens 
sammanträde den 22 januari.
Marcus Eskdahl ställer följande frågor:
”Personal på OP/IVA länssjukhuset Ryhov har fått frågan om att 
hjälpa Höglandssjukhuset med sin profession. När det gäller 
anställd personal på OP/IVA i Eksjö har de enligt uppgift ett 
lönetillägg utifrån ort. 
- Om nu personal från Ryhov tillfälligt går in och arbetar i Eksjö 
får de då detta lönetillägg?
- Om inte, varför?”

Elisabeth Töre ställer följande frågor:
”Angående oskrivna journaler primärvård/specialistvård 
- Hur ser läget ut?
- Vad görs för att komma i kapp och för att inte halka efter igen?”

”Mariannelund:
- Hur ser det ut nu allmänt?
- Hur har det gått efter ”augustisiffrorna”?
- Är det färre som gör mammografi?”

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning för 
november.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Lis Melin Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Förvaltningsnamn

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Utvärdering av vårdval ögon i Region 
Jönköpings län 

Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande rapport som utvärdering av vårdval inom 
ögonsjukvården i Region Jönköpings län

Sammanfattning 
Utredningen beskriver att ögonsjukvården i Region Jönköpings län fungerar väl:  

 Region Jönköpings län har bättre tillgänglighet till ögonsjukvård än rikets 
genomsnitt. 

 Ögonsjukvården bedöms över lag vara säker och av god kvalitet.
 Region Jönköpings län har lyckats bättre med kostnadskontrollen inom 

vårdvalet än andra landsting. Kostnaderna för vårdval i ögonsjukvården 
ligger inom budget.

Utredningen visar att en avveckling av vårdval ögon får konsekvenser. 
Sjukhusens kapacitet måste öka ifall vårdvalet och de privata mottagningarna 
avvecklas. 

Utredningen visar även att det finns ett antal förbättringsområden och 
behov av fortsatt utveckling oavsett om vårdval inom ögonsjukvård 
avvecklas eller inte. 

Information i ärendet 
I Budget och verksamhetsplan för 2018 gavs ett uppdrag att genomföra en 
utvärdering och påbörja en avveckling av vårdval inom ögon. 

En rapport är framtagen av Medivation Utveckling AB. 

Region Jönköpings län har avtal med åtta leverantörer inom vårdval ögon, varav 
fem privata. Ögonklinikerna vid Region Jönköpings läns tre akutsjukhus har 
också avtal inom vårdvalet. Avtalen gäller till och med 2020-12-31. Ett beslut om 
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avveckling av vårdvalet måste tas så att besked har gått ut till berörda 
verksamheter senast 2019-12-31.

Uppdraget var att utredningen skulle belysa:
 Effekter av vårdvalet, drygt fyra år efter införandet (ett före- och efter-

perspektiv) baserat på produktion, tillgänglighet, kvalitet, kompetens-
försörjning och ekonomi.

 Olika aktörers uppfattningar om vårdvalets effekter.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-11-21
 Rapport – Utvärdering av vårdval ögon 2014-2018 i Region Jönköpings 

län

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör
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1 Sammanfattning 
Vårdval ögon startade 2014 
I april 2014 startade Region Jönköpings län ett vårdval inom den specialiserade 
ögonsjukvården. Vårdvalet ska ”stödja individens önskan att påverka sin vård 
och behandling och fatta självständiga beslut om var, när och av vem”. 
 
Vårdvalet innebär att samtliga vårdgivare som fyller kraven i regionens förfråg-
ningsunderlag har rätt att teckna ett avtal om att utföra vård, samt att 
patienterna har rätt att välja vilken vårdgivare som ska utföra vården. 

Vårdvalet är ifrågasatt  
Av regionfullmäktiges budget med utvecklingsplan 2018 framgår: ”Inom den 
specialiserade vården finns idag vårdval inom ögonsjukvården, vilket ger 
privata aktörer möjlighet att erbjuda ögonsjukvård. För att säkerställa vård efter 
behov är inriktningen att den specialiserade vården inte ska drivas inom ramen 
för vårdval.” 
 
Regionfullmäktige beslöt att utvärdera vårdvalet. Regionledningskontoret gav 
uppdraget till Medivation Utveckling AB. 

Författningar reglerar regionens möjligheter att styra utvecklingen 
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att: 
• De med störst behov ska ges företräde till vården. 
• Landstinget ska beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra 

vårdgivare. 
• Landstinget ska främja kostnadseffektivitet. 
• Om landstinget inte klarar vårdgarantin så ska patienten utan extra kostnad 

få vård hos en annan vårdgivare. 
 
Patientlagen föreskriver att patienten har rätt att välja bland offentligt 
finansierade utförare av öppen vård, oavsett var vården utförs. 
 
Vårdgivare som har avtal med ett annat landsting har rätt att bedriva verk-
samhet i Region Jönköpings län. 

Ögonsjukvården i Region Jönköpings län fungerar väl 
Nya mottagningar har öppnat sedan vårdvalet infördes. Kapaciteten för ögon-
sjukvård har ökat. Patientkontakterna ökade totalt med 48 % åren 2014-2017. 
Den största ökningen avser sjukdomar i retina (näthinnan), men även glaukom 
och katarakt har ökat kraftigt. 
 
Region Jönköpings län har bättre tillgänglighet till ögonsjukvård än rikets 
genomsnitt. Det har på senare tid skett en viss försämring i riket och i regionen. 
Det kan inom regionens ögonsjukvård delvis förklaras med att kapaciteten har 
”slagit i taket” som en följd av den kraftigt ökade vårdproduktionen. 
 
Ca 50 % av patienterna med kroniska ögonsjukdomar får återbesök inom 
medicinskt måldatum. Det går inte att avgöra om återbesöken sker i annan 
utsträckning idag än de gjorde före vårdvalet. De privata mottagningarna har 
inte lägre andel återbesök inom måldatum än sjukhusen. 
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Medivation Utveckling AB, Jörgen Striem 

 
Regionledningskontorets tjänstemän bedömer att undanträngningseffekter 
endast förekommer i begränsad utsträckning. Det ökade antalet patient-
kontakter för kroniskt sjuka styrker Regionledningskontorets bedömning. 
 
Regionledningskontorets tjänstemän bedömer att överbehandling endast 
förekommer i begränsad utsträckning. Det är exempelvis positivt och i linje med 
nationella rekommendationer att kataraktpatienter opereras tidigt i förloppet. 
 
Ögonsjukvården bedöms över lag vara säker och av god kvalitet. 
 
Många erfarna läkare, ögonsjuksköterskor och vårdadministratörer lämnade 
sjukhusen och tog anställning vid privata mottagningar när vårdvalet infördes. 
Det är idag balans på läkarsidan eftersom nyrekryteringen av ST-läkare har varit 
god. Utbildningen av nya ögonläkare och ögonsjuksköterskor sker vid sjukhusen. 
 
Initialt präglades relationerna mellan mottagningarna av konkurrens. 
Relationerna och samarbetet har förbättrats, bland annat som en följd av 
regelbundna möten i den medicinska programgruppen. 
 
Regionen har lyckats bättre med kostnadskontrollen inom vårdvalet än andra 
landsting. Kostnaderna för vårdvalet inom ögonsjukvården håller budget. För 
2018 prognostiseras att Region Jönköpings län får ett nettoöverskott på 14,3 
mnkr för vård av ögonpatienter från andra län. 
 
Regionledningskontorets uppföljning av ögonmottagningarna präglas av en 
balans mellan en kontroll av att leverantörerna följer avtalen och en dialog som 
stimulerar samarbete och utveckling. 

Har patienterna tillgång till vård efter behov? 
Det ökade antalet vårdkontakter för kroniskt sjuka talar för att de mest 
behövande har dragit nytta av att kapaciteten har ökat. 
 
Den enda vägledningen till behovsbaserad ögonsjukvård som finns är Sveriges 
ögonläkarförenings prioriteringslista. Det saknas en systematisk uppföljning av i 
vilken utsträckning listan följs. Det går inte att bedöma ifall den följdes bättre 
eller sämre innan vårdvalet infördes. 
 

En avveckling av vårdvalet får konsekvenser  
Sjukhusens kapacitet måste öka ifall vårdvalet och de privata mottagningarna 
avvecklas. Sjukhusklinikerna måste utöka sin personal och få tillgång till större 
lokaler, i synnerhet lokaler och utrustning för operationer. 
 
Det är osäkert i vilken utsträckning personal som har lämnat den offentliga 
vården är beredd att återvända. 
 
Ifall de privata mottagningarna avvecklas och sjukhusens ögonkliniker inte kan 
öka sin kapacitet inom överskådlig tid, så kommer det leda till sämre tillgänglig-
het och längre köer. Det innebär att möjligheterna till vård efter behov 
försämras. 
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De privata mottagningar som har, eller sluter, ett avtal med något annat 
landsting kan fortsätta sin verksamhet i Region Jönköpings län. Det landsting 
som mottagningen har avtalet med ansvarar för uppföljningen av vården och 
för den ekonomiska hanteringen. 
• Region Jönköpings läns möjligheter att styra och följa upp den privata 

ögonsjukvården i regionen minskar, eftersom andra landsting har avtalen 
med mottagningarna. 

• Regionens nettointäkter för vård av patienter från andra län försvinner. 
Regionen får i stället ersätta andra landsting för den ögonsjukvård som 
privata mottagningar bedriver i Region Jönköpings län. 

 
Privat ögonsjukvård upphandlad enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) 
kan vara ett sätt att bibehålla en god kapacitet och en god tillgänglighet. 
Frågan är vad patienterna och regionen skulle vinna genom ett byte från 
vårdval enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) till upphandlad vård enligt LOU. 
 
En avveckling av vårdvalet bör förberedas noga så att patienternas tillgång till 
ögonsjukvård inte minskar drastiskt som en följd av minskad kapacitet. De 
juridiska möjligheterna och förutsättningarna för regionen och för verksam-
heterna bör utredas. 

Det finns förbättringsmöjligheter 
Medivation vill lämna ett antal förslag till fortsatt utveckling som kan (bör) 
bedrivas oavsett om vårdvalet avvecklas: 
• Förbättra informationen till patienterna om vårdvalet. 
• Se över ifall man kan förbättra tillgängligheten ytterligare, exempelvis med 

hjälp av produktions- och kapacitetsplanering. 
• Förbättra uppföljningen av följsamheten till ögonläkarföreningens 

prioriteringslista. Vidta åtgärder för att förbättra följsamheten. 
• Förbättra följsamheten till återbesök inom medicinskt måldatum. 
• Överväg att ta fram tydligare riktlinjer för ögonsjukvården i Region 

Jönköpings län, exempelvis indikationer för kataraktoperationer och riktlinjer 
för kontroller av glaukompatienter. 

• Överväg om man kan säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen 
inom ögonsjukvården bättre. 

• Överväg om regionens mottagningar bör samarbeta inom jourverksam-
heten och på vilket sätt det i så fall bör ske. 

• Överväg om regionens mottagningar bör samarbeta mer inom utbildnings-
området och på vilket sätt det i så fall bör ske. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Region Jönköpings län1 införde i april 2014 ett vårdval inom ögonsjukvården. 
Förutsättningarna för och kraven på leverantörerna inom vårdval ögon framgår 
av dokumentet (2017) ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2018 – 
Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem”. 
 
Vårdval ögon inom Region Jönköpings län innebär i korthet att alla vårdgivare 
som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget har rätt att sluta avtal med 
regionen. Avtalet avser i första hand ett basuppdrag med nybesök och 
återbesök på ögonläkarmottagning. Remiss fordras för nybesök. Dessutom kan 
Region Jönköpings län och leverantören sluta avtal om tilläggsuppdrag för 
ögonbottenfotografering av diabetiker och tilläggsuppdrag för katarakt-
operationer. Den vård utanför vårdvalet som ligger kvar i offentlig regi på 
sjukhusen benämns kvalificerad ögonsjukvård. 
 
Region Jönköpings län har avtal med åtta leverantörer inom vårdval ögon: fem 
privata samt ögonklinikerna vid Region Jönköpings läns tre akutsjukhus. Avtalen 
gäller till och med 2020-12-31. Ett beslut om avveckling av vårdvalet måste tas 
så att besked har gått ut till berörda verksamheter senast 2019-12-31. 
 
Av Region Jönköpings läns budget med utvecklingsplan 2018, antagen av 
regionfullmäktige, framgår: ”Inom den specialiserade vården finns idag vårdval 
inom ögonsjukvården, vilket ger privata aktörer möjlighet att erbjuda ögonsjuk-
vård. För att säkerställa vård efter behov är inriktningen att den specialiserade 
vården inte ska drivas inom ramen för vårdval. En avveckling av vårdvalet inom 
ögonsjukvården ska påbörjas. Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet 
under första halvåret 2018 där även en utvärdering av vårdval ögon ingår.” 
 
Region Jönköpings läns tjänstemän arbetar med den plan som beslutats i 
budget med utvecklingsplan 2018. I underlaget ska ingå en utredning som dels 
utvärderar det befintliga vårdvalet, dels beskriver konsekvenserna av ett 
avslutat vårdval. 

2.2 Vårdvalets övergripande uppdrag 
Av förfrågningsunderlaget framgår att regionens vårdvalsmodeller ska stödja 
individens önskan att påverka sin vård och behandling och fatta självständiga 
beslut om var, när och av vem. 

2.3 Regionens övergripande mål för vårdvalet  
Av förfrågningsunderlaget framgår att regionens övergripande mål är att 
vårdvalet: 
• Stärker invånarnas inflytande genom att  

• invånarna väljer vårdgivare. 
• vårdpengen följer invånaren. 

                                                
 
1  Regionen hette tidigare Landstinget i Jönköpings län. 
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• vårdgivaren går invånarnas val till mötes. 
• redovisning av kvalitet och resultat är offentliga. 
• vården ges med kontinuitet och bred kompetens. 
• vården ges på lika villkor över hela länet. 

• Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom att 
• stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus. 
• sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig. 
• kompetensutveckling. 
• utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens. 
• stimulera mångfald av vårdgivare. 
• delta aktivt i forskning och utveckling. 
• handleda och utbilda studenter. 

• Styr mot önskvärda resultat genom att  
• ge invånare med störst behov störst vårdpeng. 
• premiera förebyggande arbete. 
• stimulera samverkan och bidra till hälso- och sjukvårdssystemets 

utveckling. 
• ha hög tillgänglighet. 
• ge patientsäker vård. 
• premiera högsta kvalitet i det kliniska omhändertagandet. 
• stödja kostnadseffektiv vård. 

2.4 Uppdraget 
Regionledningskontoret2 uppdrog åt Jörgen Striem, Medivation Utveckling AB 
(skrivs i fortsättningen Medivation), att utreda vårdval ögon i Region Jönköpings 
län. Utredningen har bedrivits i samarbete med Regionledningskontoret i 
Region Jönköpings län. 
 
Uppdraget var att utredningen skulle belysa: 
• Effekter av vårdvalet, drygt fyra år efter införandet (ett före- och efter-

perspektiv) baserat på produktion, tillgänglighet, kvalitet och säkerhet, 
kompetensförsörjning, samverkan och ekonomi. 

• Olika aktörers uppfattningar om vårdvalets effekter. 

2.5 Metod 
• Dokumentstudier såsom författningar, nationella och regionala riktlinjer, 

nationella och regionala uppföljningar av vårdval. 
• Intervjuer med företrädare för de åtta leverantörer som har uppdrag inom 

Region Jönköpings läns vårdval ögon, samt med sjukvårdsdirektören för 
verksamhetsområdet Kirurgisk vård. 

• Möten och samtal med företrädare för Regionledningskontoret. 
• Analyser av data som belyser frågeställningarna. 
 
Regionledningskontoret tillhandahöll data och annat underlag, samt bistod 
med beräkningar och analyser. 
 

                                                
 
2  I rapporten används för enkelhetens skull beteckningen Regionledningskontoret för de tjänstemän inom 

Folkhälsa och sjukvård samt Verksamhetsstöd och service som arbetar med vårdvalet. 
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Regionledningskontoret har faktagranskat rapporten och lämnat synpunkter på 
den under arbetets gång. Rapporten har inte granskats av en jurist. 
 
Den skriftliga rapporten kompletteras med en muntlig presentation för 
uppdragsgivaren. 

2.6 Rapportens disposition 
I kapitel 3 beskrivs några centrala lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och 
sjukvården, såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, lagen om offentlig 
upphandling, samt lagen om valfrihetssystem. 
 
I kapitel 4 ges en kortfattad beskrivning av Tillitsdelegationens syn på styrning 
och ledning. 
 
I kapitel 5 beskrivs ögonsjukvården i ett nationellt perspektiv. Kapitlet inleds med 
en kortfattad beskrivning av ögonsjukdomarna katarakt, glaukom och makula-
degeneration. Nationella krav på ögonsjukvården presenteras. Vårdvalssystem 
inom ögonsjukvården i andra landsting beskrivs. Ett antal utvärderingar 
refereras. 
 
I kapitel 6 beskrivs ögonsjukvården i Region Jönköpings län. 
 
I kapitel 7 sammanfattas de intervjuer som Medivation har gjort med före-
trädare för de åtta mottagningar som levererar ögonsjukvård inom vårdvalet, 
samt med sjukvårdsdirektören för verksamhetsområdet Kirurgisk vård. 
 
I kapitel 8 beskrivs resultat i form av statistik, sammanfattade intryck från 
intervjuerna, samt av den ekonomiska styrningen och uppföljningen.  
 
I kapitel 9 diskuterar Medivation det som har framkommit under utredningen. 
Medivation presenterar sin syn på dagens ögonsjukvård i regionen. Kon-
sekvenserna av en avveckling av vårdvalet diskuteras. Ett antal förbättrings-
förslag presenteras. 
 
Kapitel 10 är en referenslista. 
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3 Författningar och andra nationella dokument 

3.1 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) – HSL 
• Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. 

• Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården. 

• Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård 
uppfylls. 

• Landstinget är huvudman och ansvarar för att erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt den som är bosatt inom landstinget. 

• Landstinget ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som 
erbjuds av andra vårdgivare. 

• Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad 
så att den främjar kostnadseffektivitet. 

 
• Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av rätten till hälso- 

och sjukvård. 
• Om landstinget inte uppfyller vårdgarantin ska landstinget se till att 

patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för 
patienten. 

 
• Valfrihetssystem är obligatoriskt inom primärvården, men införande av 

vårdval utöver primärvård är frivilligt. När landstinget beslutat att införa ett 
vårdvalssystem ska lagen om valfrihetssystem (2008:962) tillämpas. 

3.1.1 Vård efter behov 
HSL föreskriver att den som har störst behov ska ges företräde till hälso- och 
sjukvården. Det är normerande för beslut vid prioriteringar av patienternas vård. 
 
Det är enligt prioriteringscentrum i Linköping (2015) komplext att klargöra 
begreppet ”behov av vård” och vad det innebär för den vårdgivare som ska 
prioritera enskilda patienters behov av åtgärder3. 
 
I Prioriteringsdelegationsutredningens slutbetänkande (SOU 2001:8)4 beskrivs tre 
grundläggande principer som bär upp den etiska plattformen: 
• Människovärdesprincipen: Alla människor har lika värde och samma rätt 

oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. 
• Behovs-solidaritetsprincipen: Resurserna bör fördelas efter behov. 
• Kostnadseffektivitetsprincipen: Vid val mellan olika verksamheter eller 

åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad 
hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. 

                                                
 
3  Sandman L. (2015). Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i konkreta 

prioriteringssituationer? – En översikt av tolknings- och tillämpningssvårigheter (Prioriteringscentrums 
rapportserie 2015:3. Reviderad version). 

4  Prioriteringsdelegationen. (2001). Prioriteringar i vården – Perspektiv för politiker, profession och 
medborgare: Slutbetänkande (SOU 2001:8). 
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Människovärdesprincipen är grundläggande. Människovärdesprincipen och 
behovs-solidaritetsprincipen är överordnade kostnadseffektivitetsprincipen. 
Principerna återspeglas i bestämmelserna i HSL. 
 
De etiska principerna har enligt Prioriteringsdelegationen vidareutvecklats i rikt-
linjer där de etiska principerna har omsatts på sjukdomstillstånd och patient-
grupper med olika behov: 
• Prioriteringsgrupp I. 

• Vård av livshotande akuta sjukdomar. 
• Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt 

invalidiserande tillstånd eller till för tidig död. 
• Vård av svåra kroniska sjukdomar. 
• Palliativ vård och vård i livets slutskede. 
• Vård av människor med nedsatt autonomi. 

• Prioriteringsgrupp II. 
• Prevention. 
• Habilitering/rehabilitering. 

• Prioriteringsgrupp III. 
• Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar. 

• Prioriteringsgrupp IV 
• Vård av andra skäl än sjukdom eller skada. 

 
I bilaga 5 till Prioriteringsdelegationsutredningens slutbetänkande beskriver Per-
Erik Liss en modell för att bedöma vårdbehovet: 
• Bedöm det aktuella hälsoläget. 
• Fastställ det önskvärda hälsoläget (behovets mål). 
• Bedöm nödvändiga åtgärder (åtgärdsbehov) för att eliminera eller minska 

gapet mellan aktuellt och önskvärt hälsoläge. 
 
 

Reflektion 
De nationella riktlinjerna ger inte en tydlig vägledning vid prioriteringen av 
patienter i vardagssjukvården. Det är exempelvis inte tydligt hur återbesök för 
patienter med glaukom ska prioriteras i förhållande till patienter med katarakt. 
 
Sveriges ögonläkarförening har tagit fram en prioriteringslista som beskrivs 
senare i rapporten (avsnitt 5.2.2). 
 

3.2 Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
HSL:s regler om vårdgaranti har utvecklats i Regeringens hälso- och sjukvårds-
förordning. Där specificeras väntetider i den så kallade 0-7-90-90-regeln5. I 
förordningen sägs även att Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska ha en 
nationell väntetidsdatabas (Väntetider i vården), samt att landstingen är 
skyldiga att rapportera till den. 

                                                
 
5  Patienten ska få ett besök i den specialiserade vården inom 90 dagar från det att remiss har utfärdats eller, 

om någon remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kontakt med vården. Patienten ska 
få planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få den aktuella 
vården. 
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3.3 Patientsäkerhetslag (2010:659) 
Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvård. I lagen finns bland annat bestämmelser om vårdgivarens skyldighet 
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, behörighetsfrågor, skyldig-
heter för hälso- och sjukvårdspersonal, Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 
tillsyn, samt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). 
 
Lagen reglerar vårdgivarens skyldighet att bedriva patientsäkerhetsarbete, 
samt att informera om vårdskador, utreda deras orsaker, vidta åtgärder för att 
förebygga ett upprepande och skyldigheten att till IVO anmäla händelser som 
har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 

3.4 Patientlag (2014:821) 
Patientlagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och 
tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, själv-
bestämmande och delaktighet. 
 
I öppen vård har patienten rätt att välja vårdgivare: ”En patient som omfattas 
av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta lands-
ting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.” (9 kap. 
1 §). 

3.5 Lag om offentlig upphandling (2016:1145) – LOU 
LOU möjliggör för landsting att upphandla vård (och andra verksamheter) av 
andra leverantörer än landstingets egna produktionsenheter. 
 
I en upphandling enligt LOU fordras enligt SKL6 att 
• krav på tjänsten som ska upphandlas och övriga villkor som ska gälla 

fastställs i ett upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag), 
• tjänsten annonseras, 
• anbud kommer in, 
• det finns någon form av kvalificeringsfas, 
• ett avtal skrivs, 
• samt att det finns en möjlighet till överprövning. 

3.6 Lag om valfrihetssystem (2008:962) – LOV 
I ett valfrihetssystem kan patienten välja utförare. Ersättningen till utföraren följer 
patientens val. Landstinget är skyldigt att införa vårdvalssystem inom primär-
vården och får göra det inom övrig hälso- och vård. Leverantörer som 
landstinget har godkänt och tecknat kontrakt med får utföra tjänsten. 
 
Landstinget ska godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts 
i landstingets annons och förfrågningsunderlag och som inte har uteslutits med 
stöd av lagens 7 kap. 1 §. 
 

                                                
 
6  Sveriges kommuner och landsting. (2018). Likheter och skillnader i upphandling enligt LOU och LOV. 
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Enligt SKL är LOU och LOV till många delar lika i lagstiftningen, men det ställs fler 
krav på ett vårdvalsystem enligt LOV än en upphandling enligt LOU. Enligt SKL 
fordras i ett vårdvalssystem7 (förutom punkterna ovan avseende LOU) att 
• krav på tjänsten som ska upphandlas och övriga villkor som ska gälla fast-

ställs i ett upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag), 
• tjänsten annonseras löpande, 
• anbud kommer in, 
• det finns någon form av kvalificeringsfas, 
• alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas, 
• ett avtal skrivs, 
• ersättningen följer medborgarens, brukarens och patientens val, 
• kommunen, landstinget eller regionen ger information till medborgarna för 

att möjliggöra ett medvetet val, 
• ett i förväg bestämt ickevalsalternativ ska finnas, 
• samt att det finns en möjlighet till överprövning. 
 
 

Valfrihet i praktiken i Region Jönköpings län 
• Grundläggande är att alla vårdgivare ska klara HSL:s krav på: 
 • Behovsanpassad vård av hög kvalitet. 
 • Tillgänglighet enligt vårdgarantin. 
 • Kostnadseffektivitet. 
• Valfrihet enligt patientlagen avser vård som utförs i öppen vård. 
• Region Jönköpings län har rätt att specificera vilken ögonsjukvård som ska 

utföras inom primärvården, respektive inom specialistvården. 
• Region Jönköpings län har rätt att ställa krav på remiss för ögonsjukvård som 

utförs i specialistvården. 
• Patienten har rätt att välja vilken vårdgivare som ska utföra vården så länge 

remisskravet är uppfyllt och det rör sig om en offentligt finansierad vård-
givare som har avtal med något landsting (Region Jönköpings län eller ett 
annat landsting). 

 • Patienten har rätt att välja bland privata och offentliga vårdgivare. 
 • Patienten har rätt att välja vårdgivare i Region Jönköpings län eller ett i 

annat landsting. 
• Patienternas valfrihet enligt patientlagen gäller oavsett om Region 

Jönköpings län väljer att: 
 • Avsluta vårdval ögon och avstår ifrån att sluta avtal med privata 

vårdgivare, 
 • Avsluta vårdval ögon och upphandlar ögonsjukvård enligt LOU, 
 • Fortsätta med vårdval ögon. 
• En privat vårdgivare kan även efter avslutat vårdval utföra vård i Region 

Jönköpings län under förutsättning att vårdgivaren har ett avtal med något 
annat landsting. 

 • Privata vårdgivare kan etablera sig i Region Jönköpings län ifall de har 
ett avtal med något annat landsting8. 

                                                
 
7  Sveriges kommuner och landsting. (2018). Likheter och skillnader i upphandling enligt LOU och LOV. 

8  Optalmica ögonklinik bedriver verksamhet i Enköping och Eskilstuna. Optalmica har avtal med Region 
Uppsala, men saknar avtal med Landstinget Sörmland. Doktor.se äger och driver vårdcentralen i Vingåker. 
Med vårdcentralen och avtalet med Landstinget Sörmland som grund kan Doktor.se ta emot digitala 
vårdkontakter från hela landet. 
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• Läkare som arbetar enlig nationella taxan (lagen om läkarvårdsersättning, 
LOL) berörs inte av vårdvalet. De kan fortsätta sin verksamhet oberoende av 
Region Jönköpings läns beslut. För närvarande finns en sådan ögonläkar-
mottagning i Region Jönköpings län. 

• Den praktiska konsekvensen av regelverket är att Region Jönköpings län inte 
självständigt kan bestämma vilka vårdgivare som verkar inom öppenvården 
i Region Jönköpings län, eller till vilka vårdgivare patienterna vänder sig. 

 

3.7 Myndigheters föreskrifter 
Ett flertal myndigheter reglerar huvudmännens och vårdgivarnas hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. Här ges några centrala exempel på föreskrifter. 

3.7.1 Socialstyrelsen 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)9 ska tillämpas av alla huvudmän och vårdgivare i 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksam-
hetens kvalitet och patientsäkerhet. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i 
hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1)10 reglerar användningen av medicin-
tekniska produkter. 
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer syftar till att vara ett stöd vid prioriteringar och 
att ge vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter 
i vård och omsorg bör satsa resurser på. Socialstyrelsen har inte publicerat 
några nationella riktlinjer för ögonsjukvård. 

3.7.2 Inspektionen för vård och omsorg – IVO 
IVO ansvarar för tillsynen över hälso- och sjukvården och dess personal. I 
uppdraget ingår handläggningen av anmälningar enligt Lex Maria. IVO har inte 
gjort någon övergripande tillsyn eller annan uppföljning av ögonsjukvården. 
IVO hänvisar till en rapport (2014) där ögonsjukvården granskades som en del 
av sjukvården i Region Skåne11. 
 
 

Författningsenliga krav på ögonsjukvården 
Ögonsjukvården omfattas av de allmänna kraven och reglerna i lagar, för-
ordningar och föreskrifter. 
 
Medivation har inte funnit författningskrav eller nationella riktlinjer som specifikt 
riktar sig till ögonsjukvården. 
 

  

                                                
 
9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9). 

10 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 
2008:1). 

11 Inspektionen för vård och omsorg (2014), Systemanalys - Region Skåne (Rapport IVO 2014-10). 
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4 Tillitsbaserad styrning och ledning 
Tillitsdelegationen inrättades av Regeringen 2016. 
 
I direktivet till delegationen skrev Regeringen: ”Styrningen av förvaltningen har 
de senaste decennierna kännetecknats av decentralisering och ett delegerat 
ansvar för genomförande, budget och organisation. Fokus har legat på mål- 
och resultatstyrning och uppföljning. 
 
Verksamhetsstyrningen kan dock i vissa fall ha bidragit till att den offentliga 
förvaltningen har brister när det gäller att styra verksamheten utifrån dess 
förutsättningar och medborgarnas behov och med tillit till medarbetares 
kompetens och förmåga. Det finns ett behov av att vidareutveckla en tillitsfull 
styrning av välfärdstjänsterna som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan 
berörda aktörer. […]”. 
 
Tillitsdelegationen presenterade sitt huvudbetänkande12 i juni 2018. Den skrev 
bland annat ”Administrativa tidstjuvar och alltför detaljerad styrning minskar 
handlingsutrymmet och krymper tiden för mötet mellan medborgaren och 
medarbetaren inom välfärdssektorn. Det innebär en risk för att medarbetarnas 
kompetens och engagemang inte tillvaratas på bästa sätt. Det innebär också 
att möjligheterna att utveckla välfärdssektorn begränsas.” (sid 93). 
 
Delegationen skrev även: ”Tillitsbaserad styrning och ledning definieras här som 
styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och med-
borgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan 
och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att med-
arbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Vi vill noga betona att tillit 
inte ska förstås som en naiv hållning i relation till de yrkesverksamma, utan att 
det handlar om en balansgång där man ger ökat handlingsutrymme, men 
samtidigt fortsätter att kontrollera och utvärdera, även om man i högre grad än 
vad fallet är i dag gör det på kollegial basis och utifrån dialog med den 
granskade [Medivations fetstilsmarkering).” (sid 131). 
 
I presentationen av huvudbetänkandet skrev delegationen på sin hemsida att 
den ger ett antal rekommendationer och förslag13, bland andra: ” Lagar och 
regler, ekonomistyrning och prestationsstyrning ger, tillsammans med kultur och 
ledarskap, styrsignaler som påverkar varandra. Den sammantagna styrningen 
bör utformas så att den inte medför mer detaljstyrning än nödvändigt 
[Medivations fetstilsmarkering). Kultur, ledarskap och medledarskap bör få en 
betydligt mer framskjuten roll. Mål- och resultatstyrning bör bli mindre detaljerad 
och mer möjliggörande samt i högre grad utformas i samråd med 
professionerna.” 
  

                                                
 
12 Tillitsdelegationen (2018). Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av 

välfärdssektorn (huvudbetänkande SOU 2018:47). 

13 Tillitsdelegationen (2018). Med tillit växer handlingsutrymmet. Presentation av Tillitsdelegationens 
huvudbetänkande SOU 2018:47. 
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5 Ögonsjukvården i ett nationellt perspektiv 

5.1 Tre vanliga ögonsjukdomar 
Under utredningen har tre vanliga sjukdomar återkommit i samtalen med 
företrädare för ögonmottagningarna och Regionledningskontoret. De tre 
sjukdomarna blir vanligare i takt med stigande ålder:  
• Katarakt (grå starr). Operation av katarakt är ett tilläggsuppdrag inom 

Region Jönköpings läns vårdval. 
• Glaukom (grön starr) är en del av basuppdraget i Region Jönköpings läns 

vårdval. 
• Makuladegeneration (gula fläcken förstörs) är inte en del av Region 

Jönköpings läns vårdval. 
 
2016 publicerade Läkartidningen ett temanummer om ögonsjukdomar14. 
Nedan sammanfattas några artiklar, tillsammans med information från andra 
källor. 

5.1.1 Katarakt – grå starr 
Söderberg och andra (2016) beskrev i Läkartidningens temanummer15 katarakt 
som en grumling av i ögats lins. Synen försämras vanligen långsamt under 
månader till år. Behandlingen är ett kirurgiskt ingrepp där man byter ut den 
grumlade linsen mot en plastlins. Efter operationen återfår en stor andel av 
patienterna fullgod syn med ringa behov av korrigerande glasögon. 
  
Indikationerna för operation och utvecklingen av kataraktkirurgin beskrivs i 
Nationella Kataraktregistrets årsrapport för 201616. 
 
Indikationerna för kataraktkirurgi har vidgats, som en följd av förbättrad 
operationsteknik. Patienterna opereras tidigare i sjukdomsförloppet och de är 
yngre vid operationstillfället. 
 
Kataraktregistret har utvecklat nationella indikationer för operation (NIKE)17. 
Syftet är att ett NIKE ska vara ett objektivt mått på vilken grad av operations-
indikation som föreligger. Patienterna indelas i 4 grupper beroende på syn-
skärpa och grad av kataraktrelaterade synbesvär. Grad 1 innebär starkast 
indikation. Grad 4 innebär så måttliga besvär att operation inte bör utföras. 
 
Kataraktregistret anger inte absoluta gränser för indikationerna för operation. 
Synskärpan på bästa ögat är associerad till indikationer för operation. Ofta 
används synskärpa 0,5 på bästa ögat vid jämförelser, det vill säga den nivå 
som är gränsen för tillåtelse att köra bil. 
                                                
 
14 http://lakartidningen.se/Senaste_nummer/Nr-38-2016/  

15 Söderberg P.G., Yu Z., Malmqvist L., Sandberg-Melin C., Galichanin K., & Talebizadeh N. (2016). Katarakt – 
ett optiskt problem i ögats lins. Läkartidningen, 2016;113:D6SC. 

16 Nationella Kataraktregistret (2017). Svensk Kataraktkirurgi – Gråstarrskirurgi – Patientanpassad årsrapport 
2016 baserad på data från Nationella Kataraktregistret (rapport). 

17 Nationella Kataraktregistret (2017). Svensk Kataraktkirurgi – Årsrapport 2016 baserad på data från Nationella 
Kataraktregistret (rapport). 
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Andelen med sämre synskärpa än 0,5 på bästa ögat före operation bör vara 
under 20 %, för att flertalet ska kunna bli opererade innan synförmågan blivit 
alltför dålig. 
 
Enligt Socialstyrelsens statistikdata-
bas18 ökade antalet operationer 
på linser i dagkirurgi i riket med 
102 % åren 2005-2017, från 66 184 
stycken till 133 617 stycken. 

Figur Figur Figur Figur 1111 Antalet operationer på linser i dagkirurgi i 

riket 2005-2017. 

 
Notera att kurvan planade ut efter en kraftig ökning 2013-2017. Sveriges ögon-
läkarförening anser att det är svårt att uttala sig om grafens utseende när man 
inte vet mer om vilka siffror som ligger bakom. 
 
Ett diagram över antalet operationer per 100 000 invånare har ett likartat ut-
seende. Ökningen åren 2005-2017 var 81 %, från 733 stycken till 1 329 stycken. 
 
Enligt Vården i siffror (ViS) utfördes i riket 12 kataraktoperationer per 1 000 
invånare år 2016. ViS använder inte Socialstyrelsens statistikdatabas, utan 
kataraktregistrets data. I Skåne utfördes 14,4 (flest); i Jönköping 12,3 och i 
Östergötland 12,2 (minst) operationer per 1 000 invånare.  
 
Enligt ViS var andelen patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat inför 
kataraktoperation 20,3 % i riket år 2016; 29,3 % i Jämtland-Härjedalen (högst); 
15,9 % i Jönköping och 13,7 på Gotland (lägst). Notera att Kataraktregistret 
anser att andelen bör understiga 20 % (se ovan). 
 
Enligt ViS var andelen patienter med förbättrad självskattad synfunktion tre 
månader efter kataraktoperation 90,5 % i riket år 2016; i Halland 95,4 % (högst); i 
Region Jönköpings län 91,1 % och i Skåne 87 % (lägst). Data saknas för åtta 
landsting/regioner. 

5.1.2 Glaukom – grön starr 
Bengtsson och Heil (2016) beskrev glaukom i Läkartidningens temanummer19 
som en sjukdom som påverkar synnervspapillen (den del av synnerven som ses i 
ögonbotten). Tidigare ansågs glaukom vara detsamma som förhöjt ögontryck, 
men ungefär hälften av de drabbade har ett normalt ögontryck. 

                                                
 
18 Socialstyrelsen (2018). Statistik för operationer i specialiserad öppen vård – dagkirurgi. 

19 Bengtsson B., & Heil A. (2016). Glaukom i dag – bättre kunskaper och behandling, men låg prioritet. 
Läkartidningen, 2016;113:D494. 
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Öppenvinkelglaukom är den vanligaste formen. I Sverige har cirka 7 % sjuk-
domen vid 75 års ålder och över 10 % vid 80 års ålder. Förhöjt ögontryck är den 
starkaste riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Patienten märker ingenting 
förrän stora obotliga synskador är ett faktum. Sjukdomen diagnostiseras genom 
att man vid undersökning påvisar skador i ögat. Diagnosen baseras således inte 
på ögontrycksmätning, även om det ofta är tryckmätning som föranleder miss-
tanke om sjukdomen. 
 
Det primära målet vid behandling av glaukom är att sänka ögontrycket. Både 
behandling och uppföljning individualiseras beroende på hur snabbt sjuk-
domen utvecklas och risken för framtida synhandikapp. Det är viktigt att följa 
synfältens utveckling relativt ofta under de första 2-3 åren efter diagnos. 
 
Artikelförfattarna pekar på två huvudproblem i sjukvårdens behandling av 
patienter med glaukom: 
• Låg prioritet och försenade återbesök, delvis som en följd av vårdgarantin 

för nybesök. 
• Sjukdomen diagnostiseras alltför sent. 
IVO har kritiserat flera huvudmän och många patienter har förlorat synförmåga 
i onödan. 
 
Författarna menar att ögonsjuksköterskor och optiker är värdefulla för glaukom-
sjukvården, samt att optiker med modern utbildning kan ge glaukomsjukvården 
ett lyft. 
 
Det finns inga resultat för glaukomsjukvården i Vården i siffror, beroende på att 
det saknas ett nationellt kvalitetsregister för glaukom. 

5.1.3 Makuladegeneration – förändringar i gula fläcken 
Kvanta och Lanner (2016) beskrev makuladegeneration i Läkartidningens tema-
nummer20. Information finns även i Svenska Makularegistrets årsrapport för 
allmänheten 201621. 
 
Makula (gula fläcken) är den mest centrala delen av näthinnan. Där finns flest 
synceller och där är synen som skarpast. När gula fläcken förändras 
(degenererar) blir det svårare att se skarpt. Förloppet är oftast långsamt. En 
enkel ögonbottenundersökning är i allmänhet tillräcklig för att ställa diagnosen. 
 
Makuladegeneration är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer 
över 50 år i västvärlden. Över 30 % av de som fyllt 70 år har någon form av 
åldersförändring i gula fläcken. Med stigande ålder ökar antalet drabbade. 
Sjukdomen har en våt och en torr form. Den våta formen kan kontrolleras med 
biologiska läkemedel, medan den torra formen saknar behandling. 
 

                                                
 
20 Kvanta A., & Lanner F. (2016). Makuladegeneration i den biomedicinska frontlinjen – Utveckling av 

biologiska läkemedel, genterapi och stamcellsbehandling ger nytt hopp. 

21 Svenska Makularegistret (2017). Årsrapport för allmänheten 2016. 
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Ca 100 000 invånare i Sverige beräknas ha svår synnedsättning beroende på 
makuladegeneration. Antalet nyinsjuknade ögon med våt makula-
degeneration har beräknats till 5 000 per år, varav ca 4 000 av dessa uppfyller 
kriterier för behandling. Vare sig artikeln i Läkartidningen eller Makularegistrets 
årsrapport redovisar vilka kriterierna för behandling är. 
 
Sedan 2007 kan man bromsa utvecklingen av våt makuladegeneration med 
läkemedel som injiceras i ögats glaskropp. Möjligheten till bibehållen synskärpa 
har i studier visat sig vara 90 procent med denna behandling. En betydande 
andel av de patienter som behandlats får även en förbättring av synen. 
Behandlingen måste upprepas, i snitt 7 injektioner per år. Det fordras täta och 
regelbundna kontroller. Behandlingen är oftast aktuell under flera år även om 
antalet injektioner som årligen behövs minskar. 
 
2007 behandlades ett fåtal 
patienter med våt makula-
degeneration. 2016 gjordes 83 397 
besök och 61 964 behandlingar 
utfördes. 

Figur Figur Figur Figur 3333 Antalet besök och antalet behandlingar för 

makuladegeneration åren 2007-2016. 

 
Enligt Vården i siffror förbättrades i riket i genomsnitt 49 % av patienterna av 
behandlingen år 2017. I Dalarna 61,5 %, (högst) i Jönköping 52,9 % och i 
Västernorrland 32 % (lägst). Data saknas för två landsting/regioner. 
 
Artikeln i Läkartidningen avslutas med reflektionen: ”Makuladegeneration har 
på kort tid blivit en modell för avancerade biomedicinska terapier. Även om 
denna utveckling är positiv är den inte oproblematisk. Dagens behandling av 
våt makuladegeneration har redan ansträngt ögonsjukvården ekonomiskt och 
tvingat fram prioriteringar. Alltmer avancerade och i vissa fall individualiserade 
terapier riskerar att ytterligare förstärka denna utveckling. Samtidigt är nya 
behandlingar goda nyheter för alla patienter med svår synhotande sjukdom.” 

5.2 Nationella krav på ögonsjukvård 

5.2.1 Myndigheter 

5.2.1.1 Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har inte publicerat några föreskrifter eller nationella riktlinjer 
specifikt för ögonsjukvården. 
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Socialstyrelsen har publicerat riktlinjer för diabetesvården22. Socialstyrelsens mål 
på gruppnivå23 är att ögonbotten undersöks vartannat år hos minst 98 % av 
patienter med typ 1-diabetes och vart tredje år hos minst 96 procent av 
patienter med typ 2-diabetes. Målen riktar sig till remitterande allmänläkare 
och diabetesspecialister. 

5.2.1.2 Inspektionen för vård och omsorg 
IVO har inte publicerat några föreskrifter eller tillsynsrapporter specifikt för 
ögonsjukvården. 

5.2.2 Sveriges ögonläkarförening 
Sveriges ögonläkarförening är ögonläkarnas professionella sammanslutning. 
Den är Svenska läkaresällskapets sektion för oftalmologi och specialistförening 
inom Sveriges läkarförbund. 
 
På ögonläkarföreningens hemsida24 presenteras fyra områden under rubriken 
riktlinjer: 
• Böcker. En förteckning över böcker som distribueras av ögonläkarföreningen 
• MARS. Enligt hemsidan är den medicinska faktadatabasen MARS 

Socialstyrelsens medel för att föra ut medicinsk kunskap och kvalitet, 
jämförelsetal och resultatredovisning. Sedan 2003 har ögonläkarföreningen 
ansvaret för ögondelen av MARS. Det finns ingen länk till databasen på 
föreningens hemsida. Enligt Socialstyrelsen (2018-08-24) används inte MARS 
sedan lång tid tillbaka. 

• State of the art. På hemsidan finns ”state of the art”-dokument (SotA). De är 
en syntes av vetenskapligt underlag och erfarenhetskunskap. Syftet är att 
sprida aktuell kunskap om god medicinsk praxis. Enligt hemsidan har Social-
styrelsen och ögonläkarföreningen kommit överens om att föreningen 
övertar ansvaret för uppdatering och nyskrivande av SotA inom området 
ögonsjukdomar. På hemsidan finns två SotA som daterats de senaste fem 
åren. Inget av dem berör vård inom basuppdraget i Region Jönköpings läns 
vårdvalsystem. Några exempel på dokument: 
• Katarakt (1997) beskriver bland annat indikationerna för operationer25. 

Indikationerna har vidgats sedan 1997, såsom framgår av katarakt-
registrets årsrapport. 

• Glaukom (2010) presenteras i en bok som kan köpas av föreningen. 
•  Åldersrelaterad makuladegeneration (2002). 
• Diabetesretinopati (2004). 

• PM-banken. Här finns lokala riktlinjer/PM som ögonläkarföreningens med-
lemmar kan dela med sig av till andra medlemmar. Dokumenten granskas 
och godkänns inte av föreningen. 

 

                                                
 
22 Socialstyrelsen (2017). Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning. 

23 Socialstyrelsen (2017). Målnivåer för diabetesvård – Uppföljning och översyn. 

24 Svensk Sveriges ögonläkarförening (1997). State of the Art – Katarakt (state of the art 1997-12-10). a 
ögonläkarföreningen (2018-08-23). Riktlinjer. 

25 Sveriges ögonläkarförening (1997). State of the Art – Katarakt (state of the art 1997-12-10). 
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Vid förfrågan till ögonläkarföreningen om indikatorer och riktlinjer så hänvisades 
Medivation till kvalitetsregistren. 
 
Sveriges ögonklinikers verksamhetschefer har antagit en prioriteringslista (2016) 
som finns att hämta på Svenska ögonläkarföreningens hemsida26. Av Region 
Jönköpings läns förfrågningsunderlag27 framgår att ”leverantören ska följa den 
nationellt framtagna prioriteringsordningen för ögonsjukvård” (avsnitt 7.2, sid. 
27). Förfrågningsunderlaget syftar på ögonläkarföreningens lista. 
 
Prioriteringen av glaukompatienter diskuterades vid ett flertal av de intervjuer 
Medivation genomförde med ögonmottagningarna. Av ögonläkarföreningens 
prioriteringslista framgår bland annat att följande tillstånd ska prioriteras i 
fallande ordning: 
• Kraftigt förhöjt ögontryck med värk. Akut glaukom. 
• Känt glaukom med dålig tryckreglering och progredierande 

synfältsdefekter. 
• Katarakt som leder till akut komplikation (NIKE 1). 
• Nyupptäckt glaukom med papill- och synfältsskada. 
• Dubbelsidig katarakt med visus < 0.1 (NIKE 1). 
• Glaukom med välreglerat tryck och stabilt synfält. 
• Dubbelsidig katarakt med påtagliga besvär (NIKE 2). 
• Ensidig katarakt med påtagliga besvär (NIKE 2). 
• Dubbelsidig katarakt med måttliga besvär (NIKE 3). 
• Ensidig katarakt med måttliga besvär. God syn andra ögat (NIKE 3). 
• Ensidig katarakt eller dubbelsidig katarakt med lindriga besvär (NIKE 4). 
• Kontroll av ögontryck på grund av hereditet för glaukom, nära släkting. 
 
Det är således så att glaukompatienter med välreglerat tryck och stabilt synfält 
ska prioriteras högre än kataraktpatienter med besvär NIKE 2 eller bättre. 

5.3 Vårdvalssystem inom ögonsjukvården 
Landstingen tillämpar vårdvalssystem enligt LOV väldigt olika. Enligt en 
sammanställning från SKL28 så fanns det i april 2018 totalt 86 valfrihetssystem 
enligt LOV i Sverige, utöver de 21 obligatoriska systemen inom primärvården. 
 
Stockholms läns landsting hade enligt SKL 37 vårdval i april 2018 inklusive primär-
vården, Region Skåne hade 12, Region Uppsala 12, Region Halland 5 och 
Region Östergötland 5. Övriga landsting hade färre vårdval. 
 
Enligt SKL så hade Jönköping, Skåne, Stockholm och Uppsala vårdvalssystem för 
specialiserad ögonsjukvård i öppenvård i april 2018. 
 

                                                
 
26 Sveriges ögonläkarförening (2016). Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i prioritetsordning. Antagna 

av Sveriges ögonläkarförenings styrelse november 2016. 11:e reviderade utgåvan. 

27 Region Jönköpings län (2017). Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2018 – Förfrågningsunderlag 
enligt lag om valfrihetssystem (LJ 2013/1506). 

28 Sveriges kommuner och landsting (2018). Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge 
april 2018 (rapport). 

166



Vårdval ögon i Region Jönköpings län  25 

 
 

Medivation Utveckling AB, Jörgen Striem 

Det utförs privat ögonsjukvård utanför vårdvalssystemen. Enligt nationella 
kataraktregistret har andelen ingrepp utförda vid privata vårdenheter med 
vårdavtal gradvis ökat sedan 2006. Sedan 2015 utförs mer än 50 % av 
ingreppen i privat vård29. 
 
Medivation har inte funnit någon sammanställning som beskriver i vilken 
utsträckning landsting/regioner har upphandlat ögonsjukvård enligt LOU. 

5.3.1 Förfrågningsunderlagen i Skåne, Stockholm och Uppsala 
Den här mycket kortfattade sammanfattningen av förfrågningsunderlagen för 
vårdvalssystemen för specialiserad ögonsjukvård i öppenvård i Skåne30, 
Stockholm31 och Uppsala32 syftar till att peka på generella drag i förfrågnings-
underlagen med relevans för utredningen av vårdvalet i Region Jönköpings 
län. 
 
• Författningar. I förfrågningsunderlagen hänvisas till de författningar som 

normerar hälso- och sjukvården och valfrihetssystemen. 
• Ledningssystem. Krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

enligt SOSFS 2011:9. 
• God vård. Huvudmännen ställer krav på god vård. De hänvisar till 

Socialstyrelsens definition och de kvalitetsområden som beskrivits av 
Socialstyrelsen. 

• Patientcentrerad vård. Vården ska ges med hänsyn till individens specifika 
behov, förutsättningar, förväntningar och värderingar. Patienter och när-
stående ska ges möjligheter att vara delaktiga i planering och genom-
förande av vården. 

• Samverkan. Vårdgivaren ska samverka med andra vårdgivare och huvud-
män inom specialistvård, primärvård, kommunal sjukvård och kommunal 
omsorg för att säkerställa att patienter och närstående upplever en 
sammanhållen vård- och omsorgskedja. 

• Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer, vårdprogram och rutiner, 
samt andra kunskapsunderlag såsom SBU-rapporter.  

• Kvalitetsregister. Rapportera till nationella och regionala kvalitetsregister. 
• Tillgänglighet. Infria kraven på väntetider i den statliga vårdgarantin, samt 

lokala krav inom landstingen. Lokalerna ska vara lätt tillgängliga. 
• Kompetens. Krav på personalen och på den medicinskt ledningsansvariga. 
• Medverka i forskning och utveckling. 
• Utbildning. Ställa platser till förfogande för verksamhetsförlagd utbildning av 

studenter, AT- och ST-läkare. 
• Använda regionala IT-stöd och journal-/vårdinformationssystem, samt 

uppfylla kraven på IT- och informationssäkerhet. 

                                                
 
29 Nationella Kataraktregistret (2017). Svensk Kataraktkirurgi – Årsrapport 2016 baserad på data från Nationella 

Kataraktregistret. 

30 Region Skåne, Hälso- och sjukvårdsnämnden (2017). Förfrågningsunderlag och Avtal för Enhet för öppen 
ögonsjukvård i Vårdval Skåne gällande år 2018. 

31 Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden (2018-06-08). Revidering av förfrågningsunderlaget 
för vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård. 

32 Region Uppsala (2017). Vårdval Region Uppsala – Förfrågningsunderlag för specialiserad ögonsjukvård i 
öppenvård. 
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• Uppföljning. Huvudmännen träffar vårdgivarna regelbundet för uppföljning. 
Krav ställs på redovisning av täckningsgrad i kvalitetsregister, systematiskt 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och indikatorer såsom synförmåga 
före och efter operation för katarakt. 

 
Vård efter behov: Det framgår inte av förfrågningsunderlagen hur vårdgivarna 
ska prioritera patienterna för att säkerställa att vård ges efter behov, eller hur 
huvudmännen följer upp och säkerställer att vårdgivarna ger vård efter behov.  
 
Inget remisskrav: Remiss behövs inte till specialiserad ögonsjukvård i Skåne, 
Stockholm eller Uppsala. Remiss till specialiserad ögonsjukvård fodras inte heller 
av andra landsting/regioner. Det är således endast Region Jönköpings län som 
kräver remiss33 av samtliga landsting/regioner. 
 
 

Huvudmännens och professionens krav på ögonsjukvården 
Huvudmännen lyfter fram de nationella kraven i lagar och föreskrifter. Kraven 
syftar bland annat till att säkerställa att vårdgivarna ger patienterna god vård 
efter behov. Det framgår inte hur huvudmännen följer upp och säkerställer att 
vårdgivarna ger vård efter behov. 
 
Ögonläkarföreningens ”state of the art”-dokument är gamla. Det är, med 
tanke på den snabba utvecklingen, inte tydligt i vilken utsträckning de är 
normerande för ögonsjukvården år 2018. För utredningen av vårdvalet i Region 
Jönköpings län är Kataraktregistrets indikationer för operation och indikatorer 
för uppföljning relevanta. 
 
Verksamhetscheferna inom ögonsjukvården har tagit fram en prioriteringslista 
som uppdateras årligen. 
 
Remiss till specialiserad ögonsjukvård fordras endast i Region Jönköpings län. 
 

5.4 Erfarenheter från andra landsting med vårdval inom 
ögonsjukvården 

5.4.1 Nationellt 
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) infördes 2009. Sedan dess är det 
framför allt Stockholm som har infört ett större antal vårdval inom specialist-
vården. Inom ögonsjukvården har Region Jönköpings län, Skåne, Stockholm 
och Uppsala valfrihetssystem. 
 
Det finns förhållandevis få utvärderingar av vårdvalen och det har i allmänhet 
gått kort tid mellan införandet av vårdvalen och utvärderingen. SKL 
publicerade 2013 en rapport som beskrev erfarenheter av de första årens 
utveckling34. 

                                                
 
33 Sveriges Kommuner och Landsting (2018-08-31). Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård – 

uppdatering augusti 2018. 

34 Sveriges Kommuner och Landsting (2013). Vårdval i specialistvården - utveckling och utmaningar. 
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5.4.2 Region Skåne 
Vårdval inom grå starr infördes 2012 och 2014 inom allmän ögonsjukvård. 
 
• 2014 genomförde IVO en systemanalys av den somatiska sjukhusvården i 

Region Skåne35. 
• 2015 gjordes en utvärdering av vårdvalet inom hud- och ögonsjukvården36. 
• 2017 granskade Region Skånes revisorer vårdvalen inom bland annat ögon 

för att bedöma om de bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt37. 

5.4.3 Stockholms läns landsting 
2009 startade vårdval kataraktoperationer, vårdval ögonbottenfotografering 
av diabetiker samt behandling av diabetesretinopati38. Ett bredare vårdval för 
specialiserad ögonsjukvård infördes 2011. Utöver vårdval utförs ögonsjukvård 
även vid S:t Eriks ögonsjukhus och Södersjukhuset, vilket regleras i avtalen med 
respektive akutsjukhus. Det finns även fyra läkare som bedriver ögonsjukvård 
enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL, 1993:1651). 
 
• 2013 gjorde hälso- och sjukvårdsförvaltningen en konsekvensutredning av 

införandet av vårdval39. 
• 2017 publicerade hälso- och sjukvårdsförvaltningen en översikt som 

sammanfattar de större analyser och utvärderingar som gjorts i Stockholms 
läns landsting och nationellt kring vårdvalens effekter40. Åtta rapporter 
utvärderar vårdval i primärvården. Det finns färre utvärderingar av den 
specialiserade vården. Det beror dels på att specialiserade vårdval främst 
finns i Stockholm, dels på metodologiska svårigheter att studera vårdvalens 
effekter. 

5.4.4 Region Uppsala 
Region Uppsala har valfrihetssystem inom ögonbottenfotografering och grå 
starr sedan 2012, inom specialiserad ögonsjukvård i öppenvård sedan 201441. 
 
• 2015 analyserade Health Navigator konsekvenserna av införande av 

vårdval specialistvård i Uppsala län42. 

                                                
 
35 Inspektionen för vård och omsorg (2014). Systemanalys - Region Skåne (Rapport IVO 2014-10). 

36 Rådet för Kommunalekonomisk forskning och utbildning (2015). Vårdvalens effekter inom den 
specialiserade ögon- och hudsjukvården i Region Skåne – Analys av effekter ett år efter införande 
(delrapport 1). 

37 Region Skåne, Revisionskontoret (2017). Vårdval – effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi 
(rapport). 

38 Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden (2018-08-23). Revidering av förfrågningsunderlaget 
för vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård (HSN 2018-0269). 

39 Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (2014). Konsekvensutredning – Utskifte av vård 
från akutsjukhusen och införande av vårdval (HSN 1309-0966). 

40 Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden (2017). Vårdval 10 år – Vad vet vi om dess 
effekter? (HSN 2017-1485). 

41 Region Uppsala (2017). Vårdval Region Uppsala – Förfrågningsunderlag för specialiserad ögonsjukvård i 
öppenvård. 

42 Health Navigator (2015). Analys av konsekvenser av införande av vårdval specialistvård i Uppsala län. 
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5.4.5 Sammanfattning av utvärderingarna 
Här ges en kortfattad sammanfattning av slutsatserna i rapporterna. De 
enskilda iakttagelserna återfinns inte i alla rapporter och de avser inte alla 
landsting i samma utsträckning. 
 
De slutsatser som redovisas här avser vårdvalen inom alla typer av vårdval inom 
specialistvård i de rapporter som nämnts ovan i kapitel 5.4. 
 
Förutsättningarna för vårdval ögon i Region Jönköpings län är inte identiska 
med förutsättningarna för vårdvalen i de landsting som har utvärderats.  
 
• Tillgängligheten har förbättrats, både vad gäller antalet aktörer och en 

mångfald av aktörer. 
• Köerna har minskat. 
• Valfriheten har ökat. 
• Vårdgivare har i ökad utsträckning attityden att vilja träffa patienter och 

fokus på vad som är viktigt för patienten. 
• De mätningar som har gjorts indikerar oförändrad eller något förbättrad 

medicinsk och patientupplevd kvalitet. Kvalitetsförändringar har emellertid 
varit svåra att mäta på grund av kort uppföljningsperiod och brist på 
indikatorer.  

• Det saknas tydliga indikationer på att enkla besök trängt undan svårare, 
eller på undanträngning mellan ny- och återbesök. 

• Volymerna har ökat mer än förväntat. Det kan delvis bero på ett uppdämt 
behov som tillgodosetts när tillgängligheten har ökat. 

• Kostnaderna har ökat mer än förväntat. Det kan delvis bero på ett uppdämt 
behov som tillgodosetts när tillgängligheten har ökat. 

• Forskning har visat på ett positivt samband mellan valfrihet i vården och 
individers uppfattningar om vårdens kvalitet. Patienter som uppger att de 
har valt vårdgivare är mer nöjda med vården än patienter som inte har gjort 
ett aktivt val 

• Vårdvalet har i Skåne inte påverkat förutsättningarna för att bedriva 
forskning. 

 
• Man behöver se över rutinerna för att säkerställa att patienterna informeras i 

tillräcklig grad om vårdvalet.  
• Uppföljningen och utvärderingen av kvaliteten är inte tillräcklig inom vård-

valen. 
• Riktlinjerna för den vård som utförs är inte tillräckligt tydliga.  
• Otydliga riktlinjer medför att det inte är tillräckligt tydligt hur vårdgivarna ska 

prioritera bland patienterna. Man behöver förstärka arbetet kring riktlinjer för 
prioriteringar i vården för att undanröja risker för undanträngning. 

• Bristande tillgänglighet till återbesök inom ögonsjukvården. 
• Man behöver utveckla dialogen med primärvården om remisshantering så 

att ”rätt fall” remitteras till rätt instans.  
• Det är svårt att avgränsa vårdvalsuppdrag mot egenvård och mot andra 

vårdområdens uppdrag. 
• Den geografiska koncentrationen av vårdgivare till centrala Stockholm har 

bestått. 
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• Vissa besök och åtgärder görs inte utifrån patienters behov utan som en 
effekt av konkurrensen och den höga efterfrågan. 

• Vissa av leverantörerna upplever att uppdragsgivaren inte säkerställer att 
alla ackrediterade enheter ska ta hand om lika resurskrävande patientfall 
på ett producentneutralt sätt. 

• Vid vårdvalsinföranden inom områden utan tydliga indikationer och med 
risk för stora volymökningar bör huvudmannen överväga åtgärder för att 
begränsa risken för överbehandling. 

• Kostnaderna totalt har ökat genom åren. Den ökade totalkostnaden beror 
på ökad produktion. 

• Ökade kostnader motiverar en noggrann och löpande uppföljning av 
kostnadsutvecklingen. 

• Det finns en oro hos akutsjukhusen för att tappa nyckelpersonal till vård-
givare inom vårdvalen, förmågan att bemanna jourlinjer och oro kring infra-
struktur och förutsättningar för FoUU. Det finns indikationer på att oron är 
befogad. 

• För enskilda offentliga vårdgivare har vårdvalet inneburit en förlust av 
kompetens. 

• Det saknas en övergripande struktur och system för att ha kännedom om 
utbildningsbehovet såväl som utbildningsplatsernas kapacitet. 

• Det finns inte tillräckligt utbyte mellan egen och extern regi vad gäller 
utbildning. 

• Långsiktigt behövs bättre samverkan så att privata vårdgivare tar ett större 
ansvar för ST-utbildningar 

• Det finns inte tillräckligt utbyte mellan egen och extern regi vad gäller 
forskning. 
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6 Ögonsjukvården i Jönköping 

6.1 Vårdval ögonsjukvård i Region Jönköpings län 
Vårdval enligt LOV infördes i Region Jönköpings läns ögonsjukvård i april 2014. 
Alla vårdgivare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget har rätt att sluta 
avtal med regionen. 
 
Avtalen inom vårdvalet hanteras av tjänstemän inom Folkhälsa och sjukvård på 
Regionledningskontoret, i samarbete med tjänstemän inom Verksamhetsstöd 
och service, område inköp. En utredare inom Folkhälsa och sjukvård har huvud-
ansvaret i samarbete med en medicinskt sakkunnig som är specialist i ögonsjuk-
vård.  Den medicinskt sakkunnige har arbetat många år inom Region 
Jönköpings län.  
 
Region Jönköpings län har inte någon beställar-utförar-organisation. I den här 
rapporten används för enkelhetens skull beteckningen Regionledningskontoret 
för de tjänstemän inom Folkhälsa och sjukvård samt Verksamhetsstöd och 
service som arbetar med vårdvalet.  

6.2 Vårdgivare inom vårdvalet 
Åtta leverantörer bedriver ögonsjukvård inom Region Jönköpings läns vårdval 
för ögonsjukvård. Alla åtta har avtal om allmän ögonsjukvård och ögonbotten-
fotografering av diabetiker. Sex av mottagningarna har även avtal om 
operationer av katarakt. Ögonmottagningarna vid sjukhusen i Eksjö, Jönköping 
och Värnamo har dessutom ett ansvar för att bedriva kvalificerad vård utöver 
den vård som ingår i vårdvalet. 
 

MottagningMottagningMottagningMottagning    StartStartStartStart 

våvåvåvårdvrdvrdvrdvaletaletaletalet    

Vårdval Vårdval Vårdval Vårdval 

antal antal antal antal 

besökbesökbesökbesök    

Vårdval Vårdval Vårdval Vårdval 

antal antal antal antal 

op.op.op.op.    

Totalt Totalt Totalt Totalt 

antal antal antal antal 

besökbesökbesökbesök    

Totalt Totalt Totalt Totalt 

antal antal antal antal 

opopopop....    

OpererarOpererarOpererarOpererar 

kkkkataraktataraktataraktatarakt    

A6 Ögonklinik, A6 Ögonklinik, A6 Ögonklinik, A6 Ögonklinik, JönköpingJönköpingJönköpingJönköping    2014-04-24 7 069 1 793 
  

Ja 

Capio Medocular, Capio Medocular, Capio Medocular, Capio Medocular, JönköpingJönköpingJönköpingJönköping    2014-06-10 8 432 2 281 
  

Ja 

Eye Clinic, VärnamoEye Clinic, VärnamoEye Clinic, VärnamoEye Clinic, Värnamo    2014-04-16 8 134 1 446 
  

Ja 

Ögonläkarhuset City, Ögonläkarhuset City, Ögonläkarhuset City, Ögonläkarhuset City, 

JönköpingJönköpingJönköpingJönköping    

2014-06-10 2 247 4 
  

Nej 

Ögonmottagningen, Ögonmottagningen, Ögonmottagningen, Ögonmottagningen, 

Höglandssjukhuset i EksjöHöglandssjukhuset i EksjöHöglandssjukhuset i EksjöHöglandssjukhuset i Eksjö    

2014-04-15 14 021 802 24 566 878 Ja 

Ögonmottagningen, Ögonmottagningen, Ögonmottagningen, Ögonmottagningen, 

Länssjukhuset Ryhov i Länssjukhuset Ryhov i Länssjukhuset Ryhov i Länssjukhuset Ryhov i 

JönköpingJönköpingJönköpingJönköping    

2014-04-15 21 708 1 485 39 928 2 527 Ja 

Ögonmottagningen, Värnamo Ögonmottagningen, Värnamo Ögonmottagningen, Värnamo Ögonmottagningen, Värnamo 

sjukhussjukhussjukhussjukhus    

2014-04-15 11 656 829 19 054 872 Ja 

Ögonspecialisterna i NässjöÖgonspecialisterna i NässjöÖgonspecialisterna i NässjöÖgonspecialisterna i Nässjö    2015-05-01 3 353 5 
  

Nej 

Tabell Tabell Tabell Tabell 1111 Mottagningar som 2018 har avtal med Region Jönköpings län inom vårdvalet för 

specialistvård ögonsjukvård. 
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Utöver de åtta mottagningarna inom vårdvalet bedriver en läkare i Jönköping 
ögonsjukvård inom den så kallade nationella taxan (lagen om läkarvårds-
ersättning, LOL, 1993:1651). Läkaren hade 1 244 besök 2017. 

6.3 Krav på ögonsjukvården inom vårdvalet 
Kraven på ögonsjukvården i Region Jönköpings län framgår av dokumentet 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2018 – Förfrågningsunderlag enligt 
lag om valfrihetssystem”43. Förfrågningsunderlaget revideras årligen. 
 
Det övergripande uppdraget är att regionens vårdvalsmodeller ska stödja 
individens önskan att påverka sin vård och behandling och fatta självständiga 
beslut om var, när och av vem. De övergripande målen är att stärka 
invånarnas inflytande, tillvarata och utveckla de professionella gruppernas 
kompetens, samt att styra mot önskvärda resultat. 
 
Förfrågningsunderlaget i Region Jönköpings län har mycket gemensamt med 
förfrågningsunderlagen för vårdval ögonsjukvård i Skåne, Stockholm och 
Uppsala. 
 
Ögonsjukvården i Region Jönköpings län omfattas av de generella kraven på 
svensk hälso- och sjukvård såsom de beskrivs i författningar och andra 
nationella, regionala och lokala styrdokument. 
 
Av avtalen mellan Region Jönköpings län och vårdgivarna framgår det att 
förfrågningsunderlaget är en del av avtalet. Kraven i underlaget är därmed 
tvingande för alla vårdgivare. 
 
Uppdraget inom vårdval ögonsjukvård avser vuxna (från 18 år). Det består av: 
• Basuppdrag ögonläkarmottagning som omfattar: 

• Diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar, som enligt 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av 
specialist i allmänmedicin, eller kräver subspecialistens kompetens och 
utrustning, eller omfattas av tilläggsuppdragen. 

• Nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och 
riktlinjer. 

• Rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets 
ögonsjukvård. 

• Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker. 
• Tilläggsuppdrag kataraktoperationer. Uppdraget omfattar patienter med 

grå starr i indikationsgrupp enligt regionens riktlinjer (NIKE 1,2 och 3), med 
undantag för patienter som av medicinska skäl fordrar narkos eller speciell 
medicinsk teknisk utrustning. 

 
Förfrågningsunderlaget innehåller en bred genomgång av författningsenliga 
krav på hälso- och sjukvården. De nationella krav som vårdgivarna ska följa är 
på så sätt tydliggjorda. 

                                                
 
43 Region Jönköpings län (2017). Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2018 – Förfrågningsunderlag 

enligt lag om valfrihetssystem (LJ 2013/1506). 
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I förfrågningsunderlaget specificeras även Region Jönköpings läns egna krav 
på vårdgivarna utöver det som framgår av författningar. De omfattar bland 
annat krav på ledningssystem, kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, patientens 
rättigheter, patientsäkerhet, samverkan, e-hälsa, bemanning, forskning och 
utveckling, utbildningsuppdrag, personalens meddelarskydd, samt 
informationshantering och it. 
 
Några krav som är särskilt relevanta för att säkerställa rätt prioriteringar och att 
vården anpassas efter behov är: 
• Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter 

och regionens styrande dokument i form av exempelvis policy och riktlinjer, 
överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Regionen ska tillhandhålla 
relevanta styrande dokument (sid.14). 

• Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring 
ska vara saklig och korrekt (sid. 19). 

• Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskaps-
stöd Fakta kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin 
vårdcentral (sid. 27). 

• Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (sid. 19). 

• Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för 
ögonsjukvård (sid 27). 

• Av texten om tilläggsuppdrag kataraktoperationer framgår att ”Patienterna 
ska prioriteras utifrån medicinsk behovsbedömning. Särbehandling, andra 
överenskommelser med remittenter eller andra åsidosättande av den 
medicinska prioriteringen får inte förekomma.” (sid. 30). 

 
Förfrågningsunderlaget ställer krav på vård efter behov genom: 
• Hänvisningen till gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 

regionens styrande dokument. 
• Hänvisningen till prioriteringsordningen för ögonsjukvård. 
• Kravet på prioritering av kataraktpatienter utifrån medicinsk behovs-

bedömning. 
 
Av förfrågningsunderlaget framgår även att vårdgivarna ska rapportera till 
Nysam, samt att de som opererar grå starr ska rapportera till det nationella 
kataraktregistret och fylla i synhälsoenkäten (NIKE). 
 
Regionen betalar ut kvalitetsersättning för: 

• Tillgänglighet (faktisk väntetid till första besök och operation/åtgärd). 
• Systematiskt förbättringsarbete. 
• Övriga kvalitetsvariabler. 

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som 
kan visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin 
verksamhet. 

6.3.1 Regionala och lokala riktlinjer och rutiner 
Det finns, såsom tidigare har beskrivits, inte många nationella riktlinjer för ögon-
sjukvården. De som finns är ofta gamla. 
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Inom Sydöstra sjukvårdsregionen (Kalmar, Jönköping och Östergötland) har 
man tagit fram sju riktlinjer för bland annat diabetesrelaterat makulaödem och 
våt åldersrelaterad makuladegeneration. Riktlinjerna berör inte de diagnoser 
som ingår i Region Jönköpings läns vårdval. 
 
Ögonkliniken vid Länssjukhuset Ryhov har ett stort antal medicinska PM/riktlinjer. 
De finns tillgängliga för alla mottagningar inom vårdvalet. 
 
I Region Jönköpings läns kunskapsbank Fakta finns många riktlinjer för ögon-
sjukvård. De riktar sig i första hand till primärvården. 

6.4 Uppföljning 

6.4.1 Årshjulet 
Basen för styrningen 
och uppföljningen av 
vården inom vård-
valet är Region 
Jönköpings läns 
årshjul för budget och 
verksamhetsplan. 

 
FigurFigurFigurFigur    4444 Region Jönköpings läns årshjul för budget och verk-

samhetsplan inom vårdvalet. 

6.4.1.1 Kvalitetsindikatorer inom ögonsjukvården 
Regionen följer upp nedanstående kvalitetsindikatorer (notera att makula-
degeneration inte ingår i vårdvalet). 
 
Katarakt 
• Operationsfrekvens. 
• Synfel inför kataraktoperation. 
• Postoperativ synskärpa lika med eller mer än 0,5. 
• Skillnad mellan planerad och slutlig refraktion. 
• Andel operationer med komplikation kapsel/kommunikation. 
• Självskattad nytta av kataraktoperation. 
• Självskattad nytta för patienter utan komorbiditet (samsjuklighet). 
• Antal endoftalmiter/år. 
 
Glaukom 
• Antal nya patienter med diagnos glaukom. 
• Antal glaukomoperationer. 
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• Antal synfält per patient/år. 
• Förslag till ny indikator: Antal patienter med återbesök som släpar efter mer 

än 2 månader. 
 
Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) 
• Sjukdomsduration vid upptäckten. 
• Förbättring efter behandling vid makuladegeneration. 
• Antal injektioner/patient/år. 

6.4.2 Besök på mottagningarna 
Ansvarig utredare och den medicinsk sakkunnige besöker de åtta mottag-
ningarna inom vårdvalet en gång per år. Inför besöket går de igenom 
relevanta data och dokument, såsom kvalitetsindikatorer, produktionsdata, 
tillgänglighetsdata och patientsäkerhetsberättelser. 
 
Inför besöket besvarar leverantören skriftligen ett antal frågor om lokaler, den 
medicintekniska utrustningen, arbetet enligt hållbar utveckling, att vården är 
kunskapsstyrd och kvalitetssäkrad, patientsäkerheten, journalhanteringen, 
remisshantering, vårdhygien, tillgängligheten, informationen hos 1177, samt 
täckningsgraden i registreringen till kvalitetsregistren. Under besöket går man 
igenom svaren på frågorna. 
 
I samband med besöken förs även en dialog kring problem och fråge-
ställningar som specifikt berör den besökta mottagningen. 
 
Efter besöket skrivs ett standardiserat protokoll som undertecknas av 
mottagningens verksamhetschef och deltagarna från Regionledningskontoret. 
Avvikelser från kraven noteras. Det framgår när avvikelserna ska vara 
åtgärdade. Om allvarligare avvikelser (”röd”) inte åtgärdas så kan ett kvalitets-
avdrag på 1-3 % göras på månadsersättningen. 

6.4.3 Medicinska programgrupper 
Medicinska programgrupper (MPG) finns inom alla specialiteter. Medicinska 
programgruppen ögon träffas varje månad, med undantag för sommaren och 
julhelgerna. 
 
I den medicinska programgruppen träffas de åtta mottagningar som bedriver 
ögonsjukvård inom Region Jönköpings län tillsammans med representanter från 
Regionledningskontoret. Inför MPG-mötet sammanställer Regionlednings-
kontoret en fil med information om produktion, tillgänglighet och ekonomi. Den 
gås igenom och diskuteras under mötet. 
 
I den medicinska programgruppen diskuteras gemensamma frågor såsom 
medicinska riktlinjer, prioriteringar och gränsdragningar, samarbete inom ögon-
sjukvården och samarbete med primärvården, planering för perioder med 
reducerad kapacitet (framför allt sommaren) och stängningar, ersättnings-
frågor, samt problem och möjligheter som någon av deltagarna önskar ta upp. 
En stående punkt på agendan är patientsäkerhet och eventuella avvikelser. 
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6.4.4 MPG-forum 
Två gånger per år möter regionens tjänstemannaledning verksamheter från alla 
specialiteter i MPG-forum. De medicinska programgrupperna gör en 
presentation och därefter förs en gemensam dialog. Verksamheterna har i 
MPG-forum möjligheter att lyfta problem och möjligheter som de finner 
angelägna. 
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7 Intervjuer med verksamhetsföreträdare 
13-17 september genomfördes intervjuer på plats hos de åtta leverantörerna. 
Verksamhetscheferna deltog vid samtliga intervjuer. Ingen av dem är läkare. 
Mottagningarnas medicinskt ansvariga deltog i alla intervjuer utom på sjukhus-
klinikerna i Eksjö och Jönköping. Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för verksamhets-
området kirurgisk vård, intervjuades per telefon den 18 september. 
 
Intervjuerna genomfördes semistrukturerat av Jörgen Striem, Medivation, och 
Conny Thålin, kommunikationsstrateg på Regionledningskontoret. Conny Thålins 
huvuduppgift var att föra anteckningar. Varje intervju tog 1-1½ timme. 
 
Inför intervjuerna fick verksamhetscheferna information om att utredningen inte 
är en uppföljning av enskilda leverantörer, utan en kartläggning av vårdvalets 
effekter för invånarna och länets ögonsjukvård, samt möjliga konsekvenser av 
ett beslut om att avsluta vårdvalet. Enskilda mottagningar redovisas inte. 
Intervjuerna spelades in. 
 
Enskilda svar redovisas inte. Svaren har inte heller sorterats utifrån offentlig eller 
privat regi annat än när Medivation bedömer att det finns särskilda skäl att 
tydliggöra vilka som har svarat. 
 
Generellt kan man säga att de privata vårdgivarna är mer positiva till vårdvalet 
än företrädarna för sjukhusen. De tenderar i högre grad att lyfta fram 
fördelarna för patienterna och för regionen. Sjukhusens företrädare är positiva 
till patienternas möjligheter att välja, men de tycker sig se undanträngnings-
effekter, problem med kompetensförsörjningen och tendenser till över-
behandling. Medivations bild är att de intervjuade över lag anser att den vård 
som ges håller hög kvalitet hos alla vårdgivare. Alla bedömer att personalen 
endast i begränsad utsträckning kommer att återgå till sjukhusen ifall vårdvalet 
avvecklas. Det anses bli svårt för sjukhusen att ta hand om patienterna i önskad 
utsträckning om de blir ensamma om ansvaret. 

7.1 Allmänna synpunkter på vårdvalet 
Flera är mycket positiva till vårdvalet. De lyfter fram att det är bra för 
patienterna att de kan välja vårdgivare och att tillgängligheten ökat. 
Bemanningssituationen är gynnsammare i Jönköpings län än i andra län. 
Region Jönköpings län får mycket ögonsjukvård av hög kvalitet utförd till låga 
kostnader. Regionen har dessutom inkomster för vård av patienter från andra 
län. Patienterna är mycket nöjda. 
 
Flera ser fördelar i att patienterna har valmöjligheter, men de pekar på att de 
flesta patienterna inte har kännedom om vårdvalet och dess innebörd. Många 
patienter, särskilt äldre, vill inte byta mottagning utan väntar hellre. 
 
Flera pekar på problem som är en följd av att erfaren personal har lämnat sjuk-
husen för att arbeta privat. De menar att det på sjukhusen råder brist på 
enklare fall som behövs för utbildning av nya medarbetare. 
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Flera pekar på risken för undanträngningseffekter. Flera anser att det före-
kommer överproduktion hos vissa vårdgivare. 
 
Flera anser att det är bra att de privata mottagningarna kan avlasta sjukhusen 
med de enklare fallen, men de påpekar samtidigt att alla måste fokusera på 
att operera eftersom det är viktigt för verksamheternas ekonomi och det under-
lättar rekryteringen av läkare. 
 
En synpunkt är att vårdvalet fordrar ett entreprenörskap som offentlig 
verksamhet inte är van vid. 
 
En synpunkt är att man ska tänka komplement, inte konkurrens. Vårdvals-
enheterna skulle kunna samarbeta på ett helt annat sätt. 

7.2 Uppdraget 
Medivations intryck är att verksamhetsföreträdarna huvudsakligen anser att 
vårdvalsuppdraget är väl avvägt. 
 
En av de intervjuade menar att man måste lyfta upp frågan om kärnupp-
draget. Vad ska man göra och vad ska man inte göra inom ögonsjukvården? 
Den intervjuade saknar ordnat införande inom ögonsjukvården, liksom inom 
andra delar av sjukvården. 
 
Flera menar att vårdvalsuppdraget borde utökas. Läkarna inom den privata 
vården bedöms vara erfarna och kompetenta. Många är utbildade inom 
regionens offentliga vård. De privata läkarna skulle kunna avlasta den 
offentliga vården mer. 
 
Exempel på uppdrag som skulle kunna tillföras vårdvalet är behandling av 
makuladegeneration. Man skulle även kunna utöka listan över de akuta 
tillstånd som mottagningarna får behandla utan remiss. 
 
Flera ifrågasätter remisstvånget. Det anses vara krångligt för patienterna och 
belasta primärvården, utan att ha någon ransonerande effekt i praktiken. Å 
andra sidan anser flera att remisstvånget är värdefullt eftersom det bidrar till att 
selektera patienterna. 
 
Flera påpekar att många patienter går till flera mottagningar. Det leder till 
oklara ansvarsförhållanden. De menar att det borde tydliggöras vilken vård-
givare som har det fulla patientansvaret, samt att patienterna i normalfallet 
endast bör gå till en vårdgivare. 
 
Flera kritiserar att de offentliga inte får tillämpa ”co-payment” vid katarakt-
operationer (co-payment innebär att patienterna kan välja att betala mellan-
skillnaden för att få en mer avancerad och dyrare lins inopererad). 
 
Vården av barn är mycket speciell. Flera menar att åldersgränsen skulle kunna 
sänkas med några år, men att mindre barn inte bör inkluderas i uppdraget. 
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Under intervjuerna framkom det inte några förslag på diagnoser eller åtgärder 
som bör tas bort från vårdvalet. 

7.3 Produktion, tillgänglighet och kontinuitet 
Flera anser att vårdvalet infördes alltför snabbt och att man inte hann med att 
hantera de risker som hade identifierats. Problemen har minskat och verksam-
heterna har anpassat sig till vårdvalet. 
 
Sjukhusen hade i början problem med att hantera både den kvalificerade 
vården och vårdvalsuppdraget. Problemet har så småningom minskat. 
 
Någon menar att vårdvalet snarare är remittentens val än patientens, eftersom 
patienterna har liten kännedom om vårdgivarna och svårt att välja. 
 
Flera pekar på att produktionen av mottagningsbesök och kataraktoperationer 
ökat kraftigt sedan vårdvalet infördes. De menar att det är värdefullt både för 
patienter som bor i länet och för patienter från andra län som söker vård i 
Jönköpings län. 
 
Flera anser att det är bra att produktionen har ökat, men att det sker en över-
produktion. De hävdar att vissa mottagningar tar emot alltför många patienter 
på remiss som borde hänvisas till primärvården eller optiker. De hävdar också 
att vissa mottagningar tar emot patienterna på alltför många återbesök, samt 
att indikationerna för kataraktoperationer är alltför vida på sina håll. 
 
Flera anser att behandling av gula fläcken bör ingå i vårdvalet eftersom 
behandlingen är tekniskt enkel och volymerna ökar kraftigt. De menar att det 
skulle avlasta sjukhusen, medan andra menar att det skulle leda till att fler 
läkare går över till privata vårdgivare. Flera menar att regionen kan behålla 
kostnadskontrollen om en offentlig vårdgivare fattar beslut om behandlingen 
som sedan kan ges av den mottagning som patienten väljer. Andra menar att 
det vore olyckligt om en enhet ordinerar behandlingen och en annan utför 
den. Det skulle leda till oklara ansvarsförhållanden. 
 
Flera anser att det är värdefullt för patienterna att tillgängligheten blivit 
väsentligt bättre som en följd av vårdvalet. De lyfter också fram att det är en 
fördel för patienterna att de kan välja vårdgivare. Flera hävdar att de i vård-
valet har större möjligheter att färdigbehandla patienterna vid ett enda besök 
än de hade tidigare. De menar också att det är lättare att säkerställa att 
patienten träffar samma läkare varje gång.  
 
Flera ser fördelar med de kortare köerna och valfriheten, men de anser att de 
kroniskt sjuka trängs undan av kataraktpatienter och andra enklare tillstånd. De 
menar att det är särskilt allvarligt för patienter med glaukom. De menar också 
att många patienter har svårt att förstå vad vårdvalet innebär och att de före-
drar att fortsätta behandlas på sjukhusen. En vårdgivare framhåller dock att de 
har bättre möjligheter att omhänderta glaukompatienter inom vårdvalet än de 
hade tidigare. 
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7.4 Vård efter behov 
De intervjuade menar att de följer kriterierna för prioriteringar och att 
patienterna får vård efter behov. Flera pekar särskilt på att produktionen har 
ökat som en följd av vårdvalet och att det innebär att fler får snabbare tillgång 
den vård de behöver. 
 
Flera menar att utomlänspatienter tränger undan patienter som bor i 
Jönköpings län, att kataraktoperationer och andra enklare tillstånd tränger 
undan mer avancerade och kroniska tillstånd såsom glaukom, samt att det hos 
vissa mottagningar förekommer en överbehandling av patienter med enklare 
tillstånd som inte borde tas om hand på en ögonmottagning. 

7.5 Kvalitet 
De intervjuade framhåller att följsamheten är god till regionens allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta och till de nationella riktlinjerna. 
 
De privata vårdgivarnas läkare och sjuksköterskor är erfarna. De privata har 
även i hög utsträckning modern utrustning. Bedömningen är genomgående att 
den vård som ges av dem håller god kvalitet. 
 
Flera framhåller att patienterna är mycket nöjda med vården och de pekar på 
att även den nationella patientenkäten visar det. 
 
Bristen på erfaren personal på sjukhusen bedöms vara en säkerhetsrisk. Bristen 
på erfarenhet leder till att man hellre kallar patienter för bedömning än att man 
tar risken att avvisa tveksamma remisser. 
 
Flera menar att de mest erfarna och kompetenta läkarna behandlar enklare 
åkommor inom vårdvalet och att den kvalificerade vården blivit lidande av 
det. 

7.6 Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Inför start av vårdvalet lyftes risken att personal skulle flytta från sjukhusen till 
privata mottagningar. När vårdvalet infördes så lämnade många erfarna 
läkare, ögonsjuksköterskor och vårdadministratörer Länssjukhuset Ryhov. 
 
Vissa vårdgivare anses vara aggressiva i sin rekrytering. Vårdgivarna konkurrerar 
om personalen, inte om patienterna. 
 
Det är brist på medarbetare inom ögonsjukvården i Sverige. I Region 
Jönköpings län är det brist på ögonsjuksköterskor och vårdadministratörer. 
Totalt sett är det god balans på läkarsidan, eftersom man lyckats rekrytera ST-
läkare. Några framhåller att vårdvalet medfört att Jönköpings län totalt sett är 
attraktivt att arbeta i. Vårdvalet har medfört att förhållandevis få medarbetare 
gått till bemanningsföretag eftersom de kunnat välja att arbeta för en privat 
vårdgivare i länet. 
 
De privata vårdgivarna menar att rekryteringsläget är gott. Sjukhusen i Eksjö 
och Värnamo har balans i bemanningen. De skulle kunna rekrytera fler med-
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arbetare och utöka sin verksamhet, men får inte öka sina personalkostnader. 
Länssjukhuset Ryhov har brist på personal inom flera kategorier. Länssjukhuset 
Ryhov besväras även av att kliniken utbildar medarbetare som därefter lämnar 
sjukhuset för att arbeta hos privata vårdgivare. 
 
Flera framhåller att det är lättare att skapa en god och trivsam arbetsmiljö på 
små enheter med korta beslutsvägar. Det underlättas även av att man har 
goda möjligheter att välja medarbetare och att rekrytera dem som passar in i 
mottagningens verksamhet och med befintlig personal. 
 
Sjukhusen kan erbjuda en komplett och varierad verksamhet i och med att de 
både har vårdvalsuppdraget och ansvaret för den avancerade ögonsjuk-
vården, inklusive operationer. 
 
En företrädare för de offentliga vårdgivarna befarar att fler medarbetare 
kommer att lämna sjukhusen ifall behandlingen av gula fläcken inkluderas i 
vårdvalet. 
  
Flera framhåller att läkare vill operera. Både offentliga och privata behöver 
därför en stor volym operationer för att vara attraktiva arbetsgivare. Det är ett 
problem att de enklare kataraktfallen i stort sett har försvunnit från sjukhusen. 
Läkare under utbildning behöver operera enklare fall för att utveckla sin 
kompetens på rätt sätt. 
 
Ett sätt att hantera kompetensutvecklingen skulle kunna vara att sjukhusens 
medarbetare fick möjligheter att tjänstgöra på privata mottagningar där det 
finns stora volymer av mindre avancerad vård. Flera privata vårdgivare fram-
håller att de gärna skulle delta i ett sådant samarbete, men att de inte fått 
någon förfrågan om det. 
 
Jourverksamheten påverkas av att erfarna läkare har lämnat Länssjukhuset 
Ryhov. Flera vårdgivare anser att man borde lösa det så att länets vårdgivare 
samarbetar om jourverksamheten. Flera privata vårdgivare säger sig vara 
positiva till att delta i jouren. 

7.7 Samverkan 
I intervjuerna ges en blandad bild av hur väl samverkan fungerar. 
 
När vårdvalet startade så var det en uttalad känsla av konkurrens och en 
osäkerhet vid gemensamma möten i den medicinska programgruppen för 
ögonsjukvård. Med tiden har relationerna förbättrats och de gemensamma 
mötena fungerar på det hela taget bra. 
 
Flera menar att vårdgivarna skulle kunna samarbeta mer. De talar dels om sam-
arbete mellan privata vårdgivare och sjukhusen, dels om sjukhusen sinsemellan. 
 
Av intervjusvaren att döma tycks det inte finnas något utvecklat samarbete 
kring jourer eller utbildning. Det framkommer inte varför det är så. Flera privata 
mottagningar uttalar ett intresse för att delta i utbildning och några förklarar sig 
villiga att delta i jourverksamheten. Det framkommer även önskemål om bättre 
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samverkan kring och deltagande i gemensamma aktiviteter såsom utbildnings-
dagar. 
 
Det framkommer önskemål om mer och bättre samverkan kring sommar-
planering och andra neddragningar av verksamheten. 
 
I några fall har vårdgivare tagit emot allmänläkare för auskultation. Man har 
även i en del fall hållit föreläsningar för primärvården. Helhetsintrycket från 
intervjuerna är att det inte föreligger regelbunden eller djupare samarbete 
mellan ögonsjukvården och primärvården. 

7.8 Ekonomi 
Flera kommenterar att regionen har lagt ett absolut budgettak för vården inom 
vårdvalet. Det innebär att regionens kostnader inte ökar utöver budgettaket, 
även om produktionen ökar. På så sätt har regionen säkerställt hög produktion 
och god tillgänglighet till låga kostnader. 
 
Region Jönköpings län uppges ha betydande intäkter för vården av patienter 
från andra län. 
 
Ett par av sjukhusen uppger att de har svårt att skilja på intäkter och kostnader 
inom kvalificerad vård respektive vårdval i sin interna uppföljning. 
 
En verksamhetschef beskriver det som att befinna sig i två världar: ”I vårdvalet 
ska vi tjäna så mycket som möjligt men i den kvalificerade vården ska vi hålla 
igen så att vi inte överskrider budgeten.” 
 
Några privata vårdgivare säger att de opererar svårare fall av katarakt av 
humanitära skäl, trots att ersättningen inte täcker kostnaderna. De anser att 
regionen bör differentiera ersättningen för kataraktoperationer i några nivåer. 

7.9 Regionens uppföljning av leverantörerna 
Regionens uppföljning bedöms över lag vara noggrann och välfungerande. 
Regionledningskontoret gör årliga uppföljningsbesök hos alla vårdgivare, och 
resultat och identifierade problem diskuteras regelbundet i den medicinska 
programgruppen.  
 
En vårdgivare formulerade det som att Regionledningskontoret har en blås-
lampa på oss. 
 
Flera uttalar skepsis mot vissa vårdgivare. De efterlyser en noggrannare upp-
följning såsom exempelvis journalgranskningar. Flera har lämnat avvikelse-
rapporter som de anser borde ha följts upp noggrannare. 

7.10 Övriga synpunkter 
Flera beklagar den nuvarande osäkerheten kring vårdvalets och den privata 
vårdens framtid. De vågar inte nyanställa eller investera i utrustning. De 
efterlyser långsiktiga spelregler.  
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7.11 Effekter vid eventuell avveckling av vårdvalet 
En vårdgivare framhåller att vårdvalet ligger i linje med ambitionen att flytta 
vården närmare invånarna. En avveckling skulle innebära ett avsteg ifrån den 
pågående omställningen. Vårdgivaren menar att det är viktigt att ögonsjuk-
vården ligger utanför sjukhusen och nära patienten. 
 
Alla bedömer att personalen i den privata vården knappast återvänder till den 
offentliga vården i någon större utsträckning om vårdvalet avvecklas. 
 
De intervjuade bedömer att sjukhusen inte kommer att klara av att ta hand om 
alla patienter om de privata vårdgivarna försvinner. Det kommer troligen bli 
brist både på personal och på lokaler. Sjukhusen har små möjligheter att öka sin 
verksamhet inom befintliga lokaler och med befintlig bemanning. 
 
Tillgängligheten bedöms bli sämre och köerna längre. 
 
Flera påpekar att Region Jönköpings län skulle förlora ekonomiskt på att utom-
länsvården skulle försvinna. 
 
Flera bedömer att regionen skulle behöva ersätta vårdvalet med upphandlad 
vård. Det skulle innebära att privat vård fortfarande skulle finnas inom länet. 
 
Flera bedömer att de privata vårdgivarna kommer att kunna fortsätta sin verk-
samhet även om vårdvalet upphör. 
 
Flera påpekar att patienter som vill betala extra för en avancerad lins vid 
kataraktoperation (co-payment) måste söka sig till ett annat län om vårdvalet 
upphör och ifall Region Jönköpings län inte ändrar reglerna. 
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8 Resultat 
Underlag till det här kapitlet har, om inte annat anges, hämtats från regionens 
databaser, från intervjuerna med verksamhetsföreträdare och från Region-
ledningskontorets representanter. 
 
Observera att de åtta ögonmottagningarnas förutsättningar skiljer sig 
väsentligt. De har olika: 
• Uppdrag – sjukhusens är mer omfattande. 
• Patientgrupper – sjukhusens patienter har i högre grad komplicerade 

tillstånd. 
• Volymer – sjukhusen har en större volym besök och behandlingar. 
• Bemanning – personalen vid de privata mottagningarna är i stor 

utsträckning erfarna medarbetare som har lämnat sjukhusen. 
 
De privata mottagningarna har en mindre verksamhet och färre medarbetare 
än sjukhusen, vilket medför större svängningar i produktion och tillgänglighet. 

8.1 Produktion 
Här beskrivs patientkontakter inom den samlade ögonsjukvården i Region 
Jönköpings län åren 2014-2018. ”Kontakter” avser läkarbesök, sjukvårdande 
behandling, brev- och telefonkontakt med läkare, brev- och telefonkontakt 
med övriga, samt vårdtillfällen. Operationer ingår i ”kontakter”. Även vård-
tillfällen ingår, men de utgör endast 273 stycken totalt av närmare en halv 
miljon kontakter under perioden januari 2014 till och med augusti 2018. 
 
Patienter som söker för akut ögonsjukvård eller katarakt är oftast färdig-
behandlade efter några få kontakter, medan glaukom och sjukdomar i retina 
är kroniska sjukdomar som fordrar regelbundna återbesök. 

8.1.1 All vård 
Här beskrivs kontakter inom all ögonsjukvård i Region Jönköpings län, det vill 
säga både verksamheten inom vårdvalet och den vård som endast bedrivs vid 
sjukhusen. 
 
Antalet patientkontakter vid 
ögonmottagningarna ökade 
med 48 % åren 2014-2017. 
 
Andelen kontakter med de 
privata mottagningarna 
ökade från 12 % till 27 %. 
 
Patienter från andra län ingår i 
statistiken. 

 
Figur Figur Figur Figur 5555 Kontakter inom ögonsjukvården åren 2014-2017 

fördelat på sjukhusen och de privata mottagningarna. 
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Antal Antal Antal Antal 

kontakterkontakterkontakterkontakter 

2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 FörändringFörändringFörändringFörändring 

2014201420142014----2017201720172017 

SjukhusenSjukhusenSjukhusenSjukhusen 68 391 70 559 82 130 83 688 22 % 

PrivataPrivataPrivataPrivata 9 082 22 466 26 732 30 648 237 % 

TotaltTotaltTotaltTotalt 77 473 93 025 108 862 114 336 48 % 

Andel privataAndel privataAndel privataAndel privata 12 % 24 % 25 % 27 % 
 

Tabell Tabell Tabell Tabell 2222 Kontakter inom ögonsjukvården åren 2014-2017 fördelat på sjukhusen 

och de privata mottagningarna. 
 
Andelen kontakter med 
patienter från andra län 
ökade 2014-2017 från 2 % till 
8 %. 
 
Januari-augusti 2018 var 
andelen patienter från andra 
län 11 % (visas inte i en figur). 

 
Figur Figur Figur Figur 6666 Kontakter inom ögonsjukvården 2014-2017 

fördelat på patienter från Region Jönköpings län och 

andra län. 
 
Alla diagnos-/patientgruppers kontakter med ögonsjukvården har ökat, se 
tabell 3. 
 

JanJanJanJanuariuariuariuari----augaugaugaugustiustiustiusti Förändring 2014Förändring 2014Förändring 2014Förändring 2014----2018201820182018    

Akut ögonsjukvårdAkut ögonsjukvårdAkut ögonsjukvårdAkut ögonsjukvård    -9 % 

Allmän ögonsjukvårdAllmän ögonsjukvårdAllmän ögonsjukvårdAllmän ögonsjukvård    72 % 

GlaukomGlaukomGlaukomGlaukom    53 % 

KataraktKataraktKataraktKatarakt    68 % 

OrtoptikOrtoptikOrtoptikOrtoptik    12 % 

RetinaRetinaRetinaRetina    92 % 

ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    42 % 

Tabell Tabell Tabell Tabell 3333 Antalet kontakter inom ögonsjukvården fördelat på 

diagnos-/patientgrupper under perioden januari-augusti åren 2014-2018. 

 
Vid Medivations möten med företrädare för mottagningarna har flera lyft risken 
för att fokus på kataraktoperationer leder till undanträngning av patienter med 
glaukom eller makuladegeneration. Tabell 4 visar utvecklingen av antalet vård-
kontakter inom de aktuella patientgrupperna under perioden januari-augusti 
åren 2014-2018. Notera att ökningen var som störst mellan 2014 och 2015. 
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JanJanJanJanuariuariuariuari----

augaugaugaugustiustiustiusti    

AntalAntalAntalAntal 

2014201420142014    

AntalAntalAntalAntal 

2015201520152015    

AntalAntalAntalAntal 

2016201620162016 

AntalAntalAntalAntal 

2017201720172017 

AntalAntalAntalAntal 

2018201820182018 

FörändringFörändringFörändringFörändring    

2014201420142014----2018201820182018    

FörändringFörändringFörändringFörändring 

2015201520152015----2018201820182018    

GlaukomGlaukomGlaukomGlaukom    6 998 8 337 11 174 11 460 10 721 53 % 29 % 

KataraktKataraktKataraktKatarakt    9 129 12 465 13 592 14 784 15 360 68 % 23 % 

RetinaRetinaRetinaRetina    11 803 14 385 18 330 21 342 22 648 92 % 57 % 

Tabell Tabell Tabell Tabell 4444 Antalet kontakter totalt inom ögonsjukvården under perioden januari-augusti 

åren 2014-2018, samt förändringen av antalet kontakter 2014-2018 och 2015-2018, 

fördelat på diagnos-/patientgrupper. 

 
Fördelningen av kontakter mellan de olika diagnos/-patientgrupperna var 
likartad åren 2014-2017, se tabell 5. 
     

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Akut ögonsjukvårdAkut ögonsjukvårdAkut ögonsjukvårdAkut ögonsjukvård    7 % 5 % 4 % 4 % 

Allmän ögonsjukvårdAllmän ögonsjukvårdAllmän ögonsjukvårdAllmän ögonsjukvård    19 % 20 % 19 % 20 % 

GlaukomGlaukomGlaukomGlaukom    14 % 15 % 16 % 15 % 

KataraktKataraktKataraktKatarakt    21 % 22 % 20 % 21 % 

OrtoptikOrtoptikOrtoptikOrtoptik    8 % 8 % 7 % 7 % 

RetinaRetinaRetinaRetina    24 % 24 % 27 % 28 % 

ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    6 % 6 % 6 % 5 % 

Tabell Tabell Tabell Tabell 5555 Kontakter inom ögonsjukvården fördelat på diagnos-/patientgrupper 

under perioden januari-augusti åren 2014-2017. 

 
Antalet operationer i dag-
kirurgi på ögats lins (kod CJ) 
per 100 000 invånare har ökat i 
riket och i Region Jönköpings 
län enligt Socialstyrelsens 
statistikdatabas. 
 
Patienter från andra län som 
har opererats i Region 
Jönköpings län ingår inte i 
statistiken.  

Figur Figur Figur Figur 7777 Antalet operationer i dagkirurgi på ögats lins per 

100 000 invånare 2005-2017. 
 
2013-2017 ökade antalet linsoperationer på invånarna i Region Jönköpings län 
med 36 %, samtidigt som de minskade med 3 % i riket. 
 
Notera i figur 7 att antalet operationer i riket ökade kraftigt 2011-2013, följt av en 
period av stabilitet. Motsvarande mönster ses i Region Jönköpings län, särskilt 
2014-2017. Det tycks finnas ett tidsmässigt samband mellan en snabbt ökad 
produktion och införandet av vårdval, samt att det därefter inträder en period 
av relativ stabilitet.  
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8.1.2 Vård inom vårdvalet 
Här beskrivs antalet patientkontakter inom vårdvalet i Region Jönköpings län 
2014-2017, både vid sjukhusen och vid de privata mottagningarna. 
 
Antalet kontakter med ögon-
mottagningarna ökade inom 
vårdvalet med 109 % åren 
2014-2017. 
 
Andelen kontakter med de 
privata mottagningarna 
ökade från 24 % till 39 %. 
 
Patienter från andra län ingår i 
statistiken. 

 
Figur Figur Figur Figur 8888 Kontakter inom vårdvalet åren 2014-2017 fördelat 

på sjukhusen och de privata mottagningarna. 
  

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    FörändringFörändringFörändringFörändring 

2014201420142014----2017201720172017    

SjukhusSjukhusSjukhusSjukhus    28 797 36 484 44 668 48 341 68 % 

PrivataPrivataPrivataPrivata    9 082 22 466 26 732 30 648 237 % 

TotaltTotaltTotaltTotalt    37 879 58 950 71 400 78 989 109 % 

Andel privataAndel privataAndel privataAndel privata    24 % 38 % 37 % 39 % 
 

Tabell Tabell Tabell Tabell 6666 Kontakter inom vårdvalet åren 2014-2017 fördelat på sjukhusen och de privata 

mottagningarna. 
 
Antalet kontakter med 
patienter från Region 
Jönköpings län ökade med 
91 % 2014-2017. 
 
Andelen kontakter med 
patienter från andra län inom 
vårdvalet ökade åren 2014-
2017 från 2 % till 10 %. 
 
Januari-augusti 2018 var 
andelen patienter från andra 
län 14 % (visas inte i en figur). 

 
Figur Figur Figur Figur 9999 Kontakter inom vårdvalet åren 2014-2017 fördelat 

på patienter från Region Jönköpings län och andra län. 

8.2 Tillgänglighet 
Medivations uppdrag är att utvärdera de samlade effekterna av vårdvalet, inte 
enskilda verksamheter.  Därför redovisas inte mottagningarnas namn i följande 
figurer. 
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Region Jönköpings läns genomsnittliga resultat är i följande figurer markerade 
med en svart linje, de tre sjukhusens resultat med röda linjer och de fem privata 
mottagningarnas resultat med blå linjer. 
 
Man bör vara försiktig med att dra slutsatser av skillnaderna, eftersom mottag-
ningarna har olika förutsättningar. 

8.2.1 Uppföljning enligt den nationella vårdgarantin 
Enligt den statliga vårdgarantin har en patient rätt till ett första besök i 
specialistvården inom 90 dagar efter att en remiss har utfärdats och rätt till en 
behandling, exempelvis operation, inom 90 dagar efter beslut om åtgärden. 
 
Data har hämtats från SKL:s databas Väntetider i vården44. 
 
Tillgängligheten till första 
besöket i ögonsjukvården är i 
Region Jönköpings län bättre 
än rikets genomsnitt. 
 
Tillgängligheten följer 
mönstret för ögonsjukvård 
och för övrig specialistvård i 
riket och i Region Jönköpings 
län. 

 
Figur Figur Figur Figur 10101010 Andelen som får första besök inom 90 dagar 

januari 2011 - augusti 2018. 

 
Två sjukhus i Region 
Jönköpings län har problem 
med tillgängligheten till 
första besöket i ögon-
sjukvården.  

 
Figur Figur Figur Figur 11111111 Andelen som får första besök inom 90 dagar 

januari 2011 - juni 2018. 

 

                                                
 
44 Data som avser januari 2011 till och med maj 2011 har SKL hämtat från databasen Väntetider i vården och 

levererat till Medivation som en Excelfil. Data som avser juni-augusti 2018 samt data som avser besök i all 
specialist-vård och alla operationer har Medivation hämtat direkt från Väntetider i vården, 
http://www.vantetider.se/. 
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Tillgängligheten till operation 
och andra åtgärder är i 
Region Jönköpings län bättre 
än rikets genomsnitt. 
 
Tillgängligheten följer 
mönstret för ögonsjukvård 
och för övrig specialistvård i 
riket och i Region Jönköpings 
län.  

 
Figur Figur Figur Figur 11112222 Andelen som får operation eller annan åtgärd 

inom 90 dagar januari 2011 - augusti 2018. 

 
Våren 2018 var det framför 
allt ett sjukhus i Region 
Jönköpings län som hade 
problem med tillgänglig-
heten till operation av 
katarakt. 

 
Figur Figur Figur Figur 11113333. Andelen kataraktoperationer som genomförts 

inom 90 dagar vid regionens ögonmottagningar januari 

2014 - juni 2018. 

8.2.2 Intern uppföljning av nybesök och medicinska åtgärder i Region 
Jönköpings län 

Region Jönköpings län har ett internt mål att 80 % av patienterna ska få första 
besök i specialistvården inom 60 dagar efter att en remiss har utfärdats och till 
åtgärd/operation inom 60 dagar efter beslut om åtgärden. 
 
Januari 2014 - augusti 2018 
nådde ett sjukhus och mer-
parten av de privata 
mottagningarna målet att 
minst 80 % av patienterna får 
första besöket inom 60 
dagar.  

 
Figur Figur Figur Figur 11114444 Andelen första besök vid regionens ögon-

mottagningar som genomfördes inom 60 dagar januari 

2014 - augusti 2018. 

 
Sjukhusen och tre av de privata mottagningarna utför kataraktoperationer. 
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Andelen som opererades 
inom 60 dagar efter beslut 
varierade kraftigt under 
perioden januari 2014 - 
augusti 2018. 

Figur Figur Figur Figur 11115555 Andelen operationer som genomförts inom 60 

dagar vid regionens ögonmottagningar januari 2014 - 

augusti 2018. 

8.2.3 Intern uppföljning av återbesök i Region Jönköpings län 
Region Jönköpings län följer internt upp andelen patienter som får återbesök 
inom medicinskt måldatum. 
 
Medicinskt måldatum är det datum för återbesöket som behandlande läkare 
har beslutat i samråd med patienten. En hög andel genomförda besök inom 
målvärdet är angeläget för att säkerställa en god vård. 
 
Januari 2014 - augusti 2018 
var andelen genomförda 
återbesök inom måldatum ca 
60 % i genomsnitt för all ögon-
sjukvård i regionen. 
 
De privata mottagningarna 
har i allmänhet bättre mål-
uppfyllelse än genomsnittet. 

Figur Figur Figur Figur 11116666 Andelen genomförda återbesök, all ögonsjukvård 

inklusive kvalificerad vård, inom medicinskt måldatum 

januari 2016 - augusti 2018. 
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Januari 2014 - augusti 2018 var 
andelen genomförda åter-
besök inom måldatum i vård-
valet i genomsnitt ca 60 -70 %. 
 
Det är inga tydliga skillnader 
mellan sjukhusen och de 
privata mottagningarna. 

 
Figur Figur Figur Figur 11117777 Andelen genomförda återbesök i vårdvalet inom 

medicinskt måldatum januari 2016 - augusti 2018. 

 
Följsamheten till återbesök 
inom medicinskt måldatum är 
bäst för akut ögonsjukvård (ca 
95 %), följt av katarakt (ca 
85 %). För glaukom och 
retinasjukdomar är den ca 
50 %. 

 
Figur Figur Figur Figur 11118888 Andelen genomförda återbesök per kontakt-

orsak, inklusive kvalificerad vård, inom medicinskt mål-

datum januari 2016 - augusti 2018. 

 
Det är stor spridning mellan 
mottagningarna i andelen 
återbesök för glaukom inom 
medicinskt måldatum. 
 
De privata mottagningarna 
har bättre måluppfyllelse än 
sjukhusen. 

 
Figur Figur Figur Figur 11119999 Andelen genomförda återbesök för kontakt-

orsaken glaukom inom medicinskt måldatum januari 

2016 - augusti 2018. 
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Det är stor spridning i andelen 
återbesök för retinasjukdomar 
inom medicinskt måldatum. 
 
Det är inga tydliga skillnader 
mellan sjukhusen och de 
privata mottagningarna. 

 
Figur Figur Figur Figur 20202020 Andelen genomförda återbesök för kontakt-

orsaken retinasjukdomar inom medicinskt måldatum 

under perioden januari 2016 - augusti 2018. 

8.2.3.1 Överbehandling och undanträngningseffekter 
Regionledningskontorets medarbetare uppger att det vid några tillfällen har 
förekommit tecken till överbehandling och undanträngningseffekter. Region-
ledningskontoret har tagit upp detta till diskussion med berörda mottagningar, 
samt i den medicinska programgruppen. Regionledningskontorets bedömning 
är att åtgärderna har haft önskad effekt, samt att överbehandling och undan-
trängningseffekter endast förekommer i begränsad omfattning. 

8.3 Kvalitet och patientsäkerhet 

8.3.1 Patienttillfredsställelse 
2018 deltog alla åtta leverantörerna inom regionens vårdval ögonsjukvård i den 
nationella patientenkäten. I enkäten ställs frågor inom sex områden, se tabell 7. 
     

RiketRiketRiketRiket    Region Region Region Region 

Jönköpings Jönköpings Jönköpings Jönköpings 

länlänlänlän    

HelhetsintryckHelhetsintryckHelhetsintryckHelhetsintryck    90 91 

Emotionellt stödEmotionellt stödEmotionellt stödEmotionellt stöd    85 86 

Delaktighet och Delaktighet och Delaktighet och Delaktighet och involveringinvolveringinvolveringinvolvering    88 88 

Respekt och bemötandeRespekt och bemötandeRespekt och bemötandeRespekt och bemötande    89 89 

Kontinuitet och koordineringKontinuitet och koordineringKontinuitet och koordineringKontinuitet och koordinering    87 88 

Information och kunskapInformation och kunskapInformation och kunskapInformation och kunskap    83 83 

TillgänglighetTillgänglighetTillgänglighetTillgänglighet    89 89 

      

Genomsnitt indikatorernaGenomsnitt indikatorernaGenomsnitt indikatorernaGenomsnitt indikatorerna    87 88 

Korrigerad svarsfrekvensKorrigerad svarsfrekvensKorrigerad svarsfrekvensKorrigerad svarsfrekvens    44 45 

Tabell Tabell Tabell Tabell 7777 Andelen positiva svar i den nationella patientenkäten. 

 
De privata har en högre svarsfrekvens och bättre resultat än sjukhusen. 
Resultaten redovisas inte i detalj. Man bör vara försiktig med att dra slutsatser 
eftersom mottagningarnas patienter och andra förutsättningar skiljer sig. 
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8.3.2 Medicinska resultat 
Ögonsjukvård präglas i hög grad av ett ”hantverk” som endast delvis låter sig 
mätas och utvärderas med hjälp av indikatorer. Det är svårt att utvärdera olika 
vårdgivares kompetens och resultat baserat på jämförelser av mätningar. 
 
De kvalitetsindikatorer som finns att tillgå redovisas och diskuteras i den 
medicinska programgruppen, samt vid Regionledningskontorets uppföljning av 
de enskilda leverantörerna. 
 
Enskilda indikatorer redovisas inte i den här rapporten. Resultaten är svår-
tolkade, eftersom patientgruppernas sammansättning skiljer sig väsentligt 
mellan leverantörerna.  

8.3.3 Avvikelser och Lex Maria 
Regionledningskontorets medicinskt sakkunnige inom ögonsjukvården bedömer 
att patientsäkerheten är god hos alla åtta leverantörerna. 
 
Några av de intervjuade uppgav att de har anmält avvikelser som inte 
åtgärdats. Regionledningskontoret uppger att man har hanterat samtliga 
avvikelser, men att återkopplingen till anmälaren kan förbättras.  

8.3.4 Samlad bedömning 
Ögonsjukvården i Region Jönköpings län är enligt den medicinskt sakkunniges 
bedömning säker och den håller en hög kvalitet på alla åtta mottagningarna. 
Resultaten står sig enligt hans bedömning väl i en nationell jämförelse. 
 
Full kvalitetsersättning har betalts ut med några få undantag. 

8.4 Kompetensförsörjning 
Medivation har inte tillgång till data som beskriver personalsituationen vid 
mottagningarna eller utvecklingen sedan vårdvalet infördes. 
 
Av intervjuerna med verksamhetsföreträdare och samtal med Regionlednings-
kontoret framgår att många medarbetare lämnade sjukhusen och övergick i 
privat vård när vårdvalet infördes.  
 
Det är huvudsakligen erfaren personal som har lämnat sjukhusen. Det råder 
fortfarande brist på ögonsjuksköterskor och vårdadministratörer på sjukhusen 
och i länet. På läkarsidan är det numer balans tack vare en god tillströmning av 
ST-läkare. Det råder fortfarande brist på mer erfarna läkare. 
 
Ansvaret för jourverksamheten ligger på sjukhusen, i första hand på ögon-
kliniken vid Länssjukhuset Ryhov. 
 
Ansvaret för utbildning ligger på sjukhusen, i första hand på ögonkliniken vid 
Länssjukhuset Ryhov. 
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8.5 Samverkan 
Medivations intryck efter intervjuer med företrädare för mottagningarna och för 
Regionledningskontoret är: 
• När vårdvalet startade så präglades samverkan av konkurrens och osäker-

het. Relationerna har förbättrats och samarbetsklimatet är nu på det hela 
taget bra. 

• Det har framkommit önskemål om mer och bättre samverkan kring sommar-
planeringen och andra neddragningar av verksamheten 

• Det tycks inte finnas något utvecklat samarbete kring jourer eller utbildning. 
• Det tycks inte finnas ett regelbundet eller djupare samarbete mellan ögon-

sjukvården och primärvården. 

8.6 Ekonomi 
För att säkerställa kostnadskontroll så har Region Jönköpings län utvecklat en 
egen ”smålandsmodell” med ett tak för ersättningarna till mottagningarna. 
Vårdvalet inom den specialiserade ögonsjukvården har således ett gemensamt 
ersättningstak för de rörliga patientrelaterade ersättningarna. Ifall produktionen 
ökar mer än den i budgeten förväntade produktionen, så sänks ersättningen 
per prestation så att de samlade kostnaderna hålls inom ramen. 
 
Räknat per helår så har ekonomin inom vårdval ögon alltid hållit sig inom taket, 
det vill säga inom budget. 
 
2018 har Region Jönköpings län budgeterat 77 mnkr ersättning till mottag-
ningarna, varav 3 mnkr för vård av utomlänspatienter. Ifall intäkterna för 
utomlänspatienter överstiger budget så räknas taket upp. Intäkterna för 
utomlänspatienter var 22 mnkr till och med augusti 2018. 
 

Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning miljoner kronormiljoner kronormiljoner kronormiljoner kronor    Totalbelopp Totalbelopp Totalbelopp Totalbelopp 

helår 2018 helår 2018 helår 2018 helår 2018 

budgetbudgetbudgetbudget    

Procentuell Procentuell Procentuell Procentuell 

fördelningfördelningfördelningfördelning    

Ackumulerad Ackumulerad Ackumulerad Ackumulerad 

ersättningersättningersättningersättning 

t o m t o m t o m t o m augustiaugustiaugustiaugusti    

Ackumulerad Ackumulerad Ackumulerad Ackumulerad 

ersättning %ersättning %ersättning %ersättning % 

t o m t o m t o m t o m augustiaugustiaugustiaugusti    

Rörlig patientrelaterad Rörlig patientrelaterad Rörlig patientrelaterad Rörlig patientrelaterad 

ersättning, basuppdragersättning, basuppdragersättning, basuppdragersättning, basuppdrag    

35,6 46 % 28,9 40,3% 

Rörlig patientrelaterad Rörlig patientrelaterad Rörlig patientrelaterad Rörlig patientrelaterad 
ersättning, tilläggsuppdrag ersättning, tilläggsuppdrag ersättning, tilläggsuppdrag ersättning, tilläggsuppdrag 

kataraktkataraktkataraktkatarakt    

25,9 34 % 33,1 46,2% 

Rörlig patientrelaterad Rörlig patientrelaterad Rörlig patientrelaterad Rörlig patientrelaterad 

ersättning, tilläggsuppdrag ersättning, tilläggsuppdrag ersättning, tilläggsuppdrag ersättning, tilläggsuppdrag 

ögonbottenfotograferingögonbottenfotograferingögonbottenfotograferingögonbottenfotografering    

3,7 5 % 1,8 2,4% 

Basuppdrag (andra län)Basuppdrag (andra län)Basuppdrag (andra län)Basuppdrag (andra län)    3   
  

Särskild ersättningSärskild ersättningSärskild ersättningSärskild ersättning    6,4 8 % 5,8 8,1% 
Resultatrelaterad Resultatrelaterad Resultatrelaterad Resultatrelaterad ersättningersättningersättningersättning    2,3 3 % 2,1 3,0% 
Summa ersättningSumma ersättningSumma ersättningSumma ersättning    77 100 % 71,6 100,0% 

Tabell Tabell Tabell Tabell 8888 Budget 2018 för vårdvalet och utfallet till och med augusti månad. 
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Ekonomiskt utfall miljoner Ekonomiskt utfall miljoner Ekonomiskt utfall miljoner Ekonomiskt utfall miljoner 

kronorkronorkronorkronor    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018----08080808    Prognos Prognos Prognos Prognos 

helår helår helår helår 

2018201820182018    

Resultat vårdvalResultat vårdvalResultat vårdvalResultat vårdval    4 580  1 498  5 959  13 940  11 579  17 369  

UtomlänsintäkterUtomlänsintäkterUtomlänsintäkterUtomlänsintäkter    1 352  7 052  19 656  32 479  23 060  34 590  

Utbetald ersättning för Utbetald ersättning för Utbetald ersättning för Utbetald ersättning för 

utomlänutomlänutomlänutomlänspatienterspatienterspatienterspatienter    

1 347  5 054  12 647  19 682  13 493  20 240  

Resultat utomlänResultat utomlänResultat utomlänResultat utomlänspatienterspatienterspatienterspatienter    5  1 998  7 009  12 797  9 567  14 350  

Resultat vårdval exklusive Resultat vårdval exklusive Resultat vårdval exklusive Resultat vårdval exklusive 
utomlänutomlänutomlänutomlänspatienterspatienterspatienterspatienter    

4 575  -500  -1 050  1 143  2 012  3 019  

Tabell Tabell Tabell Tabell 9999 Ekonomiskt utfall för vårdvalet 2014-2018. 

 
Region Jönköpings län räknar med ett överskott på 14,3 mnkr netto för utom-
länsvården inom vårdvalet 2018. 
 
Medivation har inte funnit nationell statistik över kostnaderna eller kostnads-
utvecklingen för allmän ögonsjukvård eller för kataraktkirurgi45, så det har inte 
varit möjligt att jämföra Region Jönköpings läns kostnader för ögonsjukvård 
med övriga landstings kostnader. En effekt av vårdvalen som har rapporterats 
från andra landsting är att produktionen har ökat kraftigt och att det i sin tur har 
lett till en kraftig kostnadsökning. 
 
Eftersom Region Jönköpings län i stort sett håller sig inom budget varje år och 
då den normala uppindexeringen av budget räckt för att budgeten ska räcka 
till, så har Regionledningskontoret inte känt ett behov av att jämföra sig med 
andra landsting/regioner. 

                                                
 
45 Medivation har letat hos Statistiska centralbyrån, i Socialstyrelsens statistikdatabas, i Vården i siffror och i 

Kolada (Rådet för kommunala analysers databas Kommun- och landstingsdatabasen. 
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9 Diskussion och rekommendationer 
I det här kapitlet diskuteras: 
• Motiven för en avveckling av vårdvalet. 
• Ögonsjukvården 2014-2018. 
• Konsekvenserna av en avveckling av vårdvalet. 
• Medivations förslag till fortsatt utveckling. 

9.1 Motiven för en avveckling av vårdvalet 
I april 2014 införde Region Jönköpings län ett vårdval enligt LOV inom den 
specialiserade ögonsjukvården. 
 
Av förfrågningsunderlaget för ögonsjukvård inom vårdvalet framgår: 
• Regionens vårdvalsmodeller ska stödja individens önskan att påverka sin 

vård och behandling och fatta självständiga beslut om var, när och av 
vem.  

• De övergripande målen för vårdvalet är: 
• Stärka invånarnas inflytande. 
• Tillvarata och utveckla de professionella gruppernas kompetens. 
• Styra mot önskvärda resultat. 

 
Av regionens budget 2018 framgår det att ”Inom den specialiserade vården 
finns idag vårdval inom ögonsjukvården, vilket ger privata aktörer möjlighet att 
erbjuda ögonsjukvård. För att säkerställa vård efter behov är inriktningen att 
den specialiserade vården inte ska drivas inom ramen för vårdval.”. 
 
Det framgår inte av budgeten varför det är olämpligt att bedriva den specia-
liserade vården inom ett vårdval. Det kan exempelvis vara så att: 
• Beslutsfattarna bedömer att vårdvalets syfte inte har infriats och att målen 

inte har uppfyllts. 
• Beslutsfattarna kan ha bilden av att patienter inom ögonsjukvården 

prioriteras på andra grunder än deras behov. 
• Beslutsfattarna kan ha bilden av att det är de privata vårdgivarna som 

prioriterar patienterna på andra grunder än deras behov, samt att det är 
vårdvalet som orsakat vårdgivarnas felaktiga prioriteringar. 

 
Ekonomiska incitament är kraftfulla. Prestationsersättning brukar leda till att 
vårdproduktionen och produktiviteten ökar.  
• Den ökade vårdproduktionen kan leda till ökad tillgänglighet. Det kan 

gagna patienter med stora behov ifall deras behov inte tillgodosågs innan 
incitamenten infördes. 

• Det finns en risk för undanträngning av patienter med komplexa vårdbehov 
och överbehandling av enklare fall, särskilt ifall kapaciteten inte räcker till för 
att hantera alla patienter som behöver specialistvård. 

 
Ifall problemet med vårdvalet bedöms vara incitament som driver privata vård-
givare till felaktiga prioriteringar, så kan privat vård upphandlad enligt LOU 
knappast vara ett alternativ till vårdvalet enligt LOV. 
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9.2 Ögonsjukvården 2014-2018 

9.2.1 Vårdproduktionen 
Antalet patientkontakter vid de åtta ögonmottagningarna ökade med 48 % 
åren 2014-2017. Det inbegriper all ögonsjukvård, det vill säga även den 
kvalificerade vården vid sjukhusen och vården av patienter från andra län.  
 
Ögonsjukvårdens totala kapacitet har ökat. Kostnaderna för ögonsjukvården 
har hållit sig inom taket, vilket talar för att produktiviteten har ökat. Erfarenheter 
från andra landsting visar att produktiviteten brukar öka när vårdval införs. 
 
Under intervjuerna lyftes risken för att patienter med glaukom eller retina-
sjukdomar trängs undan av kataraktoperationer. Tabell 10 visar samtliga 
patientkontakter inom de aktuella patientgrupperna som de åtta 
mottagningarna har haft under januari-augusti 2014-2018. 
 

JanJanJanJanuariuariuariuari----

augaugaugaugustiustiustiusti    

AntalAntalAntalAntal 

2014201420142014    

AntalAntalAntalAntal 

2015201520152015    

AntalAntalAntalAntal 

2016201620162016 

AntalAntalAntalAntal 

2017201720172017 

AntalAntalAntalAntal 

2018201820182018 

FörändringFörändringFörändringFörändring    

2014201420142014----2018201820182018    

FörändringFörändringFörändringFörändring 

2015201520152015----2018201820182018    

GlaukomGlaukomGlaukomGlaukom    6 998 8 337 11 174 11 460 10 721 53 % 29 % 

KataraktKataraktKataraktKatarakt    9 129 12 465 13 592 14 784 15 360 68 % 23 % 

RetinaRetinaRetinaRetina    11 803 14 385 18 330 21 342 22 648 92 % 57 % 

Tabell Tabell Tabell Tabell 10101010 Antalet kontakter totalt inom ögonsjukvården under perioden januari-augusti 

åren 2014-2018, samt förändringen av antalet kontakter 2014-2018 och 2015-2018, 

fördelat på diagnos-/patientgrupper. 

 
Antalet vårdkontakter har ökat kraftigt inom alla tre patientgrupperna. 
Ökningen var snabbast 2014-2015 när vårdvalet infördes. 
 
Den kraftiga produktionsökningen ska ses i ljuset av att nya behandlings-
metoder har tillkommit och att indikationerna för behandling har vidgats inom 
ögonsjukvården i hela riket. 

9.2.2 Tillgängligheten 
Regionen har enligt den statliga vårdgarantin bättre tillgänglighet än rikets 
genomsnitt. De senaste årens förändringar följer mönstret för ögonsjukvården i 
riket, samt för all hälso- och sjukvård i regionen och i riket.  
 
Ögonsjukvården har under större delen av perioden januari 2014 - augusti 2018 
nått regionens mål att 80 % av patienterna ska få första besöket inom 60 dagar. 
Tillgängligheten till operationer har varierat kraftigt under hela perioden. 
 
Andelen genomförda återbesök inom medicinskt måldatum är ca 60 %. Det 
innebär att ca 40 % av återbesöken inte genomförs inom den tid som behand-
lande läkare anser vara medicinskt motiverad. 
 
För patienter med glaukom och retinasjukdomar genomförs ca 50 % av åter-
besöken inom medicinskt måldatum. 
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Av ögonläkarföreningens prioriteringslista framgår det att glaukompatienter 
alltid har högre prioritet än kataraktpatienter med besvär enligt NIKE 2-4. 
 
I den tidigare refererade artikeln om glaukom (Bengtsson & Heil 2016) menar 
författarna att glaukompatienter är lågt prioriterade i förhållande till andra 
grupper inom svensk ögonsjukvård, samt att många patienter med glaukom får 
starkt försenade återbesök delvis som en följd av vårdgarantin för nybesök. 
 
Medivations bedömning: 
• Tillgängligheten till första besök och operationer minskar något. 

• Tillgängligheten är bättre i Region Jönköpings län än rikets genomsnitt. 
• Utvecklingen följer mönstret för all vård i regionen och i riket. Det finns ett 

tidsmässigt samband med att ”tillgänglighetsmiljarden” togs bort. 
• Kapaciteten kan ha nått taket i Region Jönköpings län som en följd av 

den kraftigt ökade vårdproduktionen. Det påverkar tillgängligheten. 
• Tillgängligheten är bättre på de privata mottagningarna än på sjuk-

husen. Man bör vara försiktig med att dra slutsatser av det eftersom 
verksamheterna har olika förutsättningar. 

• Den låga andelen återbesök inom måldatum för kroniker tyder på en brist-
fällig följsamhet till ögonläkarföreningens prioriteringslista. 
• Det är sannolikt flera orsaker till att en så hög andel återbesök inte sker 

inom måldatum. 
• Regionen behöver vidta åtgärder som ökar tillgängligheten till återbesök för 

patienter med kroniska ögonsjukdomar. 
• Problemet finns både vid sjukhusen och vid de privata mottagningarna. 
• Statistiken talar inte för att tillgängligheten är sämre vid privata mottag-

ningar. 
• Regionledningskontoret bedömer att omfattande undanträngningseffekter 

eller överbehandling inte förekommer. Produktionsdata (tabell 10), samt de 
privata mottagningarnas bättre tillgänglighet, styrker Regionlednings-
kontorets uppfattning. 

9.2.3 Vårdkvaliteten och patientsäkerheten 
Vårdvalet har ökat patienternas möjligheter att välja vilken mottagning som ska 
utföra vården. Flera av de intervjuade uppger att de som remitterar 
patienterna till ögonsjukvården inte informerar om vårdvalet. Medivation kan 
inte bedöma i vilken utsträckning det stämmer. 
 
Företrädare för verksamheterna och för Regionledningskontoret uppger att 
ögonsjukvården håller en hög kvalitet och att den är säker både vid sjukhusen 
och vid de privata mottagningarna. 
 
Svaren i den nationella patientenkäten är över lag positiva. De privata mottag-
ningarna har bättre resultat än sjukhusen. Medivation bedömer att man ska 
vara försiktig med att dra slutsatser av resultaten, eftersom verksamheternas 
förutsättningar skiljer sig. 
 
Medivation bedömer att ögonsjukvården i Region Jönköpings län över lag är 
säker och av god kvalitet. 
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9.2.4 Kompetensförsörjningen 
Medarbetarna vid de privata mottagningarna har i allmänhet rekryterats från 
sjukhusens ögonkliniker. Många erfarna läkare, ögonsjuksköterskor och vård-
administratörer har bytt arbetsgivare. 
 
Tillströmningen av ST-läkare har varit god på sjukhusen och det är idag balans 
på läkarsidan. Man nyttjar inte längre hyrläkare. Det är fortfarande brist på 
ögonsjuksköterskor och vårdadministratörer. 
 
Medarbetarna har idag fler arbetsgivare att välja mellan än före vårdvalet, 
särskilt i Jönköpings kommun. 
 
De privata verksamheterna kan erbjuda en småskalig arbetsmiljö med nära 
relationer och korta beslutsvägar. 
 
Sjukhusen kan erbjuda en mer varierad verksamhet med både allmän ögon-
sjukvård och mer kvalificerad vård. 
 
Sjukhusen ansvarar för jourverksamheten, framför allt ögonkliniken vid Läns-
sjukhuset Ryhov. 
 
Sjukhusen ansvarar för utbildningen av läkare och huvudsakligen även av 
ögonsjuksköterskor. Företrädare för sjukhusen beskriver det som ett besvärande 
problem att de utbildar personal som sedan försvinner till den privata vården. 
 
Medivations bedömning: 
• Den totala bemanningen inom ögonsjukvården synes ha ökat, vilket har 

bidragit till en ökad kapacitet i Region Jönköpings län. 
• Region Jönköpings län har i hög grad samma problem med kompetens-

försörjningen som andra landsting och andra specialiteter. 
• Medarbetare tenderar att gå från sjukhus till privata vårdgivare och till 

bemanningsföretag. 
• Sjukhusen tenderar att ha kvar ansvaret för jourverksamheten, de 

komplicerade patienterna och för utbildningen av nya medarbetare. 

9.2.5 Samverkan 
Medivation har efter intervjuerna med företrädare för verksamheten och 
samtalen med företrädare för Regionledningskontoret intrycket av att det 
initialt fanns en relativt stark konkurrenskänsla och ett misstroende mellan 
leverantörerna i vårdvalet, men att samarbetsklimatet successivt har blivit 
bättre, bland annat som en följd av samverkan i den medicinska program-
gruppen. 
 
Det finns ett samarbete mellan mottagningarna kring sommarplanering. 
 
Det tycks inte finnas något samarbete mellan leverantörerna, eller i varje fall 
mycket lite, kring jourverksamhet och utbildning, trots att det har skapats för-
utsättningar för det i regionens avtal med leverantörerna. 
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Medivations intryck är samarbetet inom ögonsjukvården huvudsakligen är gott, 
men att det fortfarande finns förbättringsmöjligheter. 

9.2.6 Ekonomin 
Ekonomiska incitament är kostnadsdrivande. Det visar bland annat de 
utvärderingar av vårdval som refereras i kapitel 5.5 ”Erfarenheter från andra 
landsting med vårdval inom ögonsjukvården”. 
 
Regionen har lyckats bättre med kostnadskontrollen än andra landsting med 
vårdval inom specialistvården. Kostnaderna för ögonsjukvården i Region 
Jönköpings län håller sig inom budget. Ett tak för ersättningen bidrar till att hålla 
kostnaderna under kontroll. 
 
Region Jönköpings län får intäkter för vården av patienter från andra län. 
Nettoöverskottet för helåret 2018 prognostiseras till 14,3 mnkr.  

9.2.7 Regionledningskontorets styrning och uppföljning av 
leverantörerna 

Regionens styrning av verksamheterna sker framför allt genom det förfrågnings-
underlag som uppdateras varje år och som beslutas av regionfullmäktige. Det 
är en del av avtalen mellan regionen och leverantörerna. 
 
Regionledningskontoret följer upp leverantörerna genom: 
• Årliga besök på de enskilda mottagningarna. De föregås av att verksam-

heterna lämnar skriftliga svar på ett antal frågor. Besöket följs upp med ett 
protokoll där avvikelser och krav på åtgärder särskilt dokumenteras. 

• Dialog med verksamheterna enskilt vid besöken på mottagningarna och 
gemensamt med alla verksamheter i den medicinska programgruppen. Vid 
programgruppens möten följer man upp och diskuterar produktion, 
tillgänglighet, kvalitet och säkerhet samt ekonomi. 

• Vid behov samtal och möten med enskilda leverantörer. 
 
Medivations bedömning är att Regionledningskontoret har utvecklat en god 
balans mellan en kontroll av att leverantörerna följer avtalen och en dialog som 
stimulerar samarbete och utveckling. Regionledningskontorets arbete ligger i 
linje med Tillitsdelegationens syn på styrning och uppföljning (kapitel 4). 

9.2.8 Medivations bedömning av ögonsjukvården och vårdvalet 
Befolkningen har idag tillgång till betydligt mer ögonsjukvård än tidigare. Den 
ökade produktionen har gagnat både patienter med kroniska ögonsjukdomar 
(exempelvis glaukom och makuladegeneration) och de som har tillstånd som 
kan åtgärdas med snabba åtgärder (exempelvis katarakt). Vården är säker 
och av hög kvalitet. 
 
Det har under utredningen framkommit uppgifter om överbehandling och 
undanträngningseffekter. Regionledningskontoret bedömer att det endast före-
kommer i begränsad utsträckning. Medivation har inte funnit belägg för att 
göra en annan bedömning än Regionledningskontoret. 
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Ett observandum är den relativt låga andelen patienter som får återbesök inom 
måldatum. Vårdvalet är troligen inte den huvudsakliga orsaken till den brist-
fälliga måluppfyllelsen, vilket dels framgår av den i avsnitt 5.1.2 refererade 
artikeln om glaukom, dels av att måluppfyllelsen inte är bättre på sjukhusen än 
hos de privata. 
 
Det går inte att uttala sig om ifall överbehandling eller undanträngningseffekter 
har ökat under perioden 2014-2018. De tendenser till överbehandling och 
undanträngningseffekter som kan finnas ska vägas emot att den ökade 
produktionen har gagnat alla patienter, även de med stora och komplexa 
behov. 
 
Medivation bedömer att regionens övergripande uppdrag till vårdvalet är 
uppfyllt och att måluppfyllelsen huvudsakligen är god. 
 
Medivation bedömer att ögonsjukvården i Region Jönköpings län över lag är 
välfungerande och kostnadseffektiv. 
 
Det finns problem och förbättringsmöjligheter. Medivation lämnar nedan förslag 
till åtgärder i avsnittet 9.4 ”Förslag till fortsatt utveckling”. 

9.3 Konsekvenser av en avveckling av vårdvalet 
Det är svårt att bedöma vad som sker vid en avveckling av vårdvalet, framför 
allt eftersom det inte går att förutse i vilken utsträckning privata vårdgivare 
kommer att bedriva ögonsjukvård i Region Jönköpings län efter avvecklingen. 
 
Medivation tolkar beslutet i 2018 års budget som att syftet med avvecklingen är 
att den privata vården ska upphöra inom Region Jönköpings län. 
 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska enligt hälso- och 
sjukvårdslagen ges företräde till vården. Lagen säger också att landstinget vid 
planeringen ska beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vård-
givare, samt att offentligt finansierad hälso- och sjukvård ska vara organiserad 
så att den främjar kostnadseffektivitet. 
 
Regionen måste hantera ett antal omständigheter ifall man avvecklar vård-
valet: 
• Patienterna har rätt att välja utförare av offentligt finansierad vård, oavsett 

var någonstans som utföraren bedriver sin verksamhet. 
• Om landstinget inte uppfyller vårdgarantin så ska det se till att patienten får 

vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. 
• Om landstinget lyckas att upprätthålla en god tillgänglighet, så kommer det 

sannolikt locka patienter från landsting med längre köer, även om ögon-
sjukvården i Region Jönköpings län enbart bedrivs vid sjukhusen. 

• Indikationerna för behandling av ögonsjukdomar har vidgats. Antalet vård-
kontakter har ökat kraftigt sedan 2014. Sjukhusen behöver öka sin kapacitet 
och sin vårdproduktion, för att kompensera bortfallet av privata mottag-
ningar. 

204



Vårdval ögon i Region Jönköpings län  63 

 
 

Medivation Utveckling AB, Jörgen Striem 

• Sjukhusen behöver utöka sin personal och få tillgång till större lokaler för att 
öka kapaciteten. Det gäller särskilt lokaler och utrustning för operationer om 
ögonoperationer enbart kommer att utföras vid sjukhusen. 

• De flesta Medivation har träffat bedömer att endast ett begränsat antal av 
medarbetarna vid de privata mottagningarna kommer att ta anställning på 
sjukhusen. 

• En privat vårdgivare som har ett avtal med ett annat landsting kan bedriva 
verksamhet i Region Jönköpings län. Det landsting med vilket vårdgivaren 
har avtalet ansvarar för uppföljningen av vården. Det landstinget hanterar 
även ekonomin och får eventuella nettovinster. 

9.3.1 Konsekvenser för patienterna 
Om ögonklinikerna vid sjukhusen kan ta hand om alla patienter med behov av 
specialistvård, så blir den huvudsakliga konsekvensen för patienterna endast 
att de får färre utförare inom regionen att välja mellan. Det förutsätter att 
sjukhusen kan rekrytera personal och öka sin kapacitet. 
 
Ifall ögonklinikerna inte kan öka sin kapacitet inom överskådlig tid, så kommer 
det att innebära en försämrad tillgänglighet och längre köer till vården. Det 
innebär i så fall försämrade möjligheter till vård efter behov. 
 
De patienter som idag delfinansierar sin lins vid operation av katarakt kommer 
även i framtiden kunna göra det ifall de väljer att bli opererade i ett landsting 
som tillåter medfinansiering (co-payment). 

9.3.2 Konsekvenser för verksamheterna 
De mottagningar som saknar avtal med något annat landsting och inte heller 
sluter ett sådant avtal måste avvecklas om inte regionen väljer att upphandla 
vård enligt LOU. 
 
De verksamheter som har ett avtal med ett annat landsting kan fortsätta sin 
verksamhet i Region Jönköpings län. 
 
Medarbetare hos de mottagningar som läggs ned kan välja att söka anställ-
ning vid regionens sjukhus, hos bemanningsföretag, eller hos arbetsgivare 
utanför regionen. 
 
Ifall regionens egna verksamheter inte lyckas rekrytera medarbetare i tillräcklig 
utsträckning, så ökar deras beroende av bemanningsföretag. 

9.3.3 Konsekvenser för Region Jönköpings län 
Regionen uppnår syftet med avvecklingen ifall sjukhusen kan öka sin kapacitet 
så att tillgängligheten till ögonsjukvård i regionen förblir minst lika god som idag. 
 
Ifall sjukhusen inte kan öka kapaciteten tillräckligt, så kommer det att medföra 
försämrad tillgänglighet och förlängda köer. Regionen är då, enligt hälso- och 
sjukvårdslagen, skyldig att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare 
utan extra kostnad för patienten.  
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Ifall privata vårdgivare som har avtal med andra landsting fortsätter (eller 
börjar) bedriva vård i Region Jönköpings län, så har Regionledningskontoret 
små möjligheter att styra och följa upp dessa vårdgivare. Det landsting som har 
avtalet kommer att ansvara för styrning och uppföljning av vården. 
 
Regionen förlorar den nettointäkt som man idag har för vård av patienter från 
andra län (prognosen för 2018 är ca 14,3 mnkr). 
 
Ifall privata vårdgivare som har avtal med andra landsting fortsätter (eller 
börjar) att bedriva vård i Region Jönköpings län, så kommer regionen att 
betala för vården till det landsting som har avtalet. Det landstinget behåller ett 
eventuellt nettoöverskott. 
 
Ifall regionen väljer att ersätta vårdvalet med upphandlad vård enligt LOU så 
kan man troligen bibehålla dagens kapacitet och tillgänglighet. Det är inte 
tydligt vad man i så fall vinner på ett byte från vårdval enligt LOV till upp-
handlad vård enligt LOU. 

9.3.4 En avveckling av vårdvalet fordrar noggrann planering 
Medivations bedömning är att en avveckling av vårdvalet fordrar noggrann 
planering. Regionen måste säkerställa att kapaciteten efter avvecklingen är 
tillräckligt stor för att ta hand patienterna i minst samma utsträckning som före 
avvecklingen. Tillgängligheten till vården, framför allt återbesök, ska helst öka 
utan att det medför väsentligt ökade kostnader. Förmågan att säkerställa ”vård 
efter behov” ska öka för att avvecklingens syfte ska vara infriat, vilket i sin tur 
fordrar att man utvecklar tydliga kriterier för att styra, mäta och följa upp 
prioriteringen av patientgrupperna i förhållande till varandra. 
 
De juridiska möjligheterna och förutsättningarna för regionen och för verksam-
heterna bör utredas. 

9.4 Förslag till fortsatt utveckling 
Medivation vill lämna några förslag till fortsatt utveckling, baserat på 
iakttagelser i samband med utredningen:  
• Informationen till patienterna om möjligheterna att välja utförare av vården 

behöver förbättras. Det kan finnas ett likartat behov av information till 
patienterna inom andra specialiteter. 

• De som remitterar patienter till ögonsjukvården (vårdcentraler, optiker och 
diabetesläkare) är skyldiga att informera om vårdvalet. Regionen behöver 
försäkra sig om att de gör det. 

• Ögonläkarföreningen har en lista som beskriver i vilken ordning ögon-
sjukdomar bör prioriteras. Regionens vårdavtal hänvisar till listan. Regionen 
bör följa upp följsamheten till listan och vid behov vidta åtgärder som 
säkerställer att patienterna prioriteras på rätt sätt. 

• Tillgängligheten till första besöket och till operationer har sjunkit. Den följer 
mönstret för ögonsjukvård och för övrig specialistvård i riket och i Region 
Jönköpings län. Regionledningskontoret och mottagningarna bör se över 
ifall man kan förbättra tillgängligheten, exempelvis med hjälp av 
produktions- och kapacitetsplanering. 
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• Andelen patienter som får återbesök inom medicinskt måldatum är 
otillfredsställande låg. Regionen bör vidta åtgärder så att följsamheten 
förbättras. 

• Medivation har endast funnit ett fåtal aktuella nationella riktlinjer som 
reglerar diagnostik och behandling inom ögonsjukvården. Regionens Fakta 
riktar sig i första hand till primärvården. Regionsjukhuset Ryhovs rutiner är 
tillgängliga för alla mottagningar, men de är inte styrande utanför kliniken. 
Regionen bör överväga att ta fram tydliga riktlinjer med exempelvis 
indikationer för kataraktoperationer och riktlinjer för kontroller av glaukom-
patienter. 

• Den långsiktiga kompetensförsörjningen inom länets ögonsjukvård är en 
utmaning. Regionen bör klarlägga ifall ytterligare åtgärder behöver genom-
föras för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. 

• Jouransvaret ligger idag huvudsakligen på sjukhusen, särskilt Länssjukhuset 
Ryhov, samtidigt som erfarna läkare har flyttat till de privata vårdgivarna. 
Regionen bör överväga om ett samarbete kring jourerna skulle vara en 
fördel och hur ett sådant samarbete i så fall bör utformas. 

• Utbildningsansvaret ligger idag huvudsakligen på sjukhusen. De privata 
vårdgivarna bedriver stor verksamhet som lämpar sig för utbildning. Ett 
exempel är att ST-läkare behöver få tillfälle att operera okomplicerade 
katarakter innan de börjar med de mer komplicerade. Regionen bör 
överväga om ett utvidgat samarbete kring utbildning och klinisk träning 
skulle vara en fördel och hur ett sådant samarbete i så fall bör utformas. 

• Medivation har bilden av att samarbetsklimatet inom ögonsjukvården har 
förbättrats och att det huvudsakligen är gott. Medivation har samtidigt fått 
intrycket att regionen behöver fortsätta arbetet med att utveckla sam-
arbetet mellan de olika aktörerna inom ögonsjukvården och samarbetet 
med primärvården. 
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Medivation Utveckling AB, Jörgen Striem 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§124 Mätetal för nämnd för folkhälsa och sjukvård, 
nämndsnyckeltal - årshjul och nya mätetal
Diarienummer: RJL 2019/170

Beslut 
Nämnden föreslås

 Godkänna förslag till redovisning av nya nämndsnyckeltal 
för år 2020 med kompletterat årshjul för Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård.

Sammanfattning 
Under år 2019 har ett arbete med att revidera och ta fram nya 
mätetal för nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämndsnyckeltal, 
pågått. Beslut om nämndnyckeltal för år 2020 fattades på 
nämndens sammanträde den 15 oktober.

Vid presidiesammanträdet den 2 oktober gav presidiet 
regionledningskontoret i uppdrag att, utifrån föreliggande förslag, 
arbeta fram ett årshjul för mätetal samt förslag till hur de nya 
mätetalen som föreslagits ska redovisas.

Beslutsunderlag 
 Förslag redovisning av nya nämndsnyckeltal 2020 Nämnd 

för folkhälsa och sjukvård
 Årshjul Nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020 – tillägg 

nämndsnyckeltal
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet lägger till arbetet med regelboken för vårdval 
ögonsjukvård som information i maj månad i årshjulet för 2020. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Nämndsnyckeltal 2020

Mätetal Mål-
värde

Månad Tertial År Kommentar

Nämnd
Kontakt med vårdcentralen
Andel patienter som kommit fram på 
telefon samma dag

100 % X Nationellt mätetal som just nu 
utreds av SKL. Avvaktar med 
att ändra tills SKL:s utredning 
är klar.  

Nämnd
Faktisk väntetid till besök inom barn 
och ungdomspsykiatrin
Andel första besök som genomförts 
inom 30 dagar eller kortare i barn- och 
ungdomspsykiatrin.

90 % X När nytt arbetssätt är igång - 
följ enligt ny triagering.  

Nämnd
Faktisk väntetid till hudmottagningen
Andel till första besök inom 60 dagar

90 % X Övergripande mått för väntetid 
till specialisera vård är ett 
systemmätetal

Nämnd
Väntetid till undersökning inom 
radiologi 
Andel kvinnor och män som fått sin 
undersökning inom 30 dagar efter 
remissankomst

90 % X Dela upp måttet i två olika, en 
för klinisk fysiologi och en för 
radiologi. Redovisa och 
kommentera de som inte klarar 
sitt mål

Nämnd
Väntetid till undersökning inom klinisk 
fysiologi
Andel kvinnor och män som fått sin 
undersökning inom 30 dagar efter 
remissankomst

90 % X

Nämnd
Fått hjälp och lämnat akutmottagningen 
inom 4 timmar
Andelen kvinnor och män som fått hjälp 
och lämnat mottagningen inom fyra 
timmar.

90 % X

Nämnd
Faktisk väntetid för 
utredning/behandling inom barn- och 
ungdomspsykiatrin samt habiliteringen
Andel patienter som efter beslut har 
påbörjat en fördjupad 
utredning/behandling inom 30 dagar 
inom barn- och ungdomspsykiatrin.

90 % X Förslag att dela det så man ser 
behandling och utredning i två 
olika. 

Nämnd
Allmäntandvård: Möjlighet att ta emot 
nya patienter, Folktandvården
Möjlighet att ta emot nya patienter, 
minskning av nya som står i kö jfm dec 
2018

-10 % X

Kontinuitetsmått till primärvård
Andel patienter över 50 år 
som sökt vård minst 3 gånger under en 
12-månadsperiod och haft samma 
läkare mer än 50% av besöken.

75 % X Mäts varje månad och
baseras på data 12 månader 
bakåt i tiden från 
mättillfället.

Nämnd 50 % X Ha kvar mätetalet som det är 

217



Mätetal Mål-
värde

Månad Tertial År Kommentar

Andel 40-, 50-, 60- och 70-åringar som 
genomgått hälsosamtal.
Täljare: Antal listade 40-, 50-, 60- och 
70-åringar som genomgått 
hälsosamtal. Nämnare: Antal listade 
40-, 50-, 60- och 70-åringar

men tar upp det igen nästa år 
för att se resultatet av 
utvärderingen 

Nämnd
Andel förstagångsföräldrar som 
genomgått hälsosamtal

50 % X Se ovan

Nämnd
Vårdtillfällen med skador
Andel granskade vårdtillfällen med 
skador (undvikbara och icke 
undvikbara)

0 % X Se kommentar under punkt 10. 

Nämnd
Vårdtillfällen med vårdskada
Andel granskade vårdtillfällen med 
vårdskador (undvikbara skador)

0 % X Synpunkter 9 & 10: 
Be Axel att redovisa och 
förklara dessa så att nämnden 
kan fördjupa sig och förstå 
dessa mätetal bättre. 

Nämnd
Disponibla vårdplatser
Antal genomsnittliga disponibla 
vårdplatser per månad

Efter 
behov

X Ytterligare förslag:
- ofrivilligt stängda vårdplatser. 
- planerat antal disponibla 
platser 
Undersöker som dessa mätetal 
är möjliga.  

Nämnd
Beläggning i procent
Andel belagda disponibla platser per 
månad 

75-85 
%

X Grönt mellan 75-85
Gult mellan 85-90
Rött mellan <75 och 90-100

Nämnd
Utlokaliserade
Antal utlokaliserade per 100 disponibla 
vårdplatser

0
 

X

Nämnd
Överbeläggningar
Antal överbeläggningar per 100 
disponibla vårdplatser
Trendpilen visar riktning dvs mer eller 
mindre jfm fg period.

0 X

Återinläggningar inom 30 dagar       
vårddygn

minska X Återkommer

Nämnd
Antal hembesök läkare
Antal hembesök av läkare primärvård

Samma 
eller 
öka

X

Nämnd
Antal vårdplaneringar enligt SiP
Dokumenteras i Link
Gemensam plan för både primärvård, 
somatik, psykiatri och kommun 

Öka X

Nämnd
Årsarbetare
Faktiskt antal årsarbetare

X
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Mätetal Mål-
värde

Månad Tertial År Kommentar

Kostnad per DRG inom specialiserad 
somatisk vård (produktivitetsmått)

Ligga i 
nedre 

kvartile
n 

jämfört 
med 
riket

X Årsmått/tertial
Börja följa DRG och hålla 
fortsatt koll på KPP i presidiet 
genom att få kontinuerlig 
information kring det. 
Se årshjul - augusti

Digitalt mönster/förändring förslag: 
 Andel digitala vårdmöten i 

primärvården 
 Andel bokningar, 

ombokningar och avbokningar 
i primärvården som sker via 
webbtidbok

 Andel behandlingar och 
stödprogram via internet

 Inloggningar i Journalen via 
nätet 

 Digitala 
hembesök/vårdplaneringar

X Följa den digitala utvecklingen 
som tema i årshjulet. 

Ger i uppdrag till Folkhälsa och 
sjukvård att arbeta fram ett 
förslag. 
Redovisa 1 gång/år.  

Önskemål att även titta på det 
digitala utanförskapet  

Se årshjul – maj 

Strategi för hälsa. ex:
 Färre barn utsättas för 

tobaksrökning 
 Färre barn/ungdomar ska ha 

karies 
 Psykisk ohälsa hos unga 
 Hälsosamtal upplevd psykisk 

hälsa 
 Uppsökande verksamhet i 

socioekonomiskt utsatt 
områden.

X Folkhälsa – Strategi för hälsa.

Ger i uppdrag till Folkhälsa och 
sjukvård att arbeta fram ett 
förslag.
Redovisa 1 gång/år. 

Se årshjul – februari 

Undanträngningseffekter vid SVF X Ger i uppdrag till Folkhälsa och 
sjukvård att arbeta fram ett 
förslag.
(redovisas av kirurgisk vård)

Se årshjul - februari

Administrativ tid – exempel på 
mätningar
- dubbeldokumentation 
- söktid i dokumentation 
- tidsbesparing av strukturerade 
journalmallar 
- antal oskrivna diktat inom 72 timmar 

X Pågår mätning just nu. 
Ger i uppdrag till Folkhälsa och 
sjukvård att återrapportera 
resultatet till nämnd när den är 
klar.

Se årshjul – november 

Läkemedel
- exempelvis olämpliga läkemedel till 
äldre 

X Ger i uppdrag till Folkhälsa och 
sjukvård att arbeta fram ett 
förslag.
Redovisa i samband med 
läkemedelsinformation
Se årshjul – april, december
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Mätetal Mål-
värde

Månad Tertial År Kommentar

Exempel på kliniska resultat att följa 
2020:
Strokevården 
Hjärtsjukvård 

X Ger i uppdrag till Folkhälsa och 
sjukvård att arbeta fram ett 
förslag.
Stroke och hjärtsjukvård vid 
presenteras på internatet av 
medicinsk vård 
Se årshjul – februari 

Palliativ vård x Se årshjul – mars 

Utreda vidare 

Patientkontrakt X Ger i uppdrag till Folkhälsa och 
sjukvård att arbeta fram ett 
förslag.
(Vill även mäta antalet 
patientstyrd inläggning – både 
inom psykiatri och somatik.) 
Se årshjul – jan, maj, sept  

Psykiatrin – mobila vårdjourer – hur 
många besök/dag alternativt 
besök/månad 

X Ger i uppdrag till Folkhälsa och 
sjukvård att arbeta fram ett 
förslag.
Se årshjul – februari 

Invånare per distriktsläkare X Ger i uppdrag till Folkhälsa och 
sjukvård att arbeta fram ett 
förslag.
Se årshjul – februari
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Jan – Omvärldsspaning – Mats  
- Omställning till nära vård, patientkontrakt – Anette N 
 
Febr - Internatet – rapport från verksamhetsområden - tillgänglighet och kliniska 
resultat, svf.  
Medicinsk vård t ex Stroke och hjärtsjukvård  
Kirurgisk vård – svf, resultat  
Primärvård – kroniskt sjuka, svf utanför cancer. Invånare per distriktsläkare   
Psykiatri, rehab och diagnostik – BUP, mobila vårdjourer – hur många besök/dag 
alternativt besök/månad  
Folkhälsa Strategi för hälsa. tex: 
Färre barn utsättas för tobaksrökning   
Färre barn/ungdomar ska ha karies    
Psykisk ohälsa hos unga  
Hälsosamtal upplevd psykisk hälsa    
Uppsökande verksamhet i socioekonomiskt utsatt områden. 
Folktandvård – tillgänglighet, kliniska resultat  
Verksamhetstöd och service – 1177 telefonrådgivning  
 
Mars – Patientsäkerhet – vårdskador  - Axel  
Palliativ vård – mätningar  (någon från SSIH) 
 
April – Läkemedel – ex olämpliga läkemedel till äldre. Ta fram ytterligare mått –  
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Mårten  
Kunskapsstyrning - inkl riks och region – Susanne Y 
- Omställning till nära vård, patientkontrakt - Anette N 
 
Maj - Digitalt mönster- Svenne 
Andel digitala vårdmöten i primärvården  
Andel bokningar, ombokningar och avbokningar i primärvården som sker via 
webbtidbok 
Andel behandlingar och stödprogram via internet 
Inloggningar i Journalen via nätet  
Digitala hembesök/vårdplaneringar 
 
Juni - Smittskydd och vårdhygien – Malin  
 
Augusti – Uppföljning av kliniska resultat -   
DRG/KPP – Mariette  
 

September – Patientsäkerhet – vårdskador- Axel  

Omställning nära vård, patientkontrakt – Anette N 

 

Oktober - Forskning och utveckling, Life science – Staffan Hägg  

 

November  
Administrativ tid – exempel på mätningar – Britt K./Berit A  
- dubbeldokumentation  
- söktid i dokumentation  
- tidsbesparing av strukturerade journalmallar  
- antal oskrivna diktat inom 72 timmar  

 

December  

Läkemedel – ex olämpliga läkemedel till äldre. Ta fram ytterligare mått. Budget 2021  
– Mårten  
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§109 Mätetal för nämnd för folkhälsa och sjukvård, 
nämndsnyckeltal
Diarienummer: RJL 2019/170

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna förslag till mätetal för nämnd för folkhälsa och 
sjukvård, nämndnyckeltal.

Presidiet beslutar
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att, utifrån 

föreliggande förslag, arbeta fram ett årshjul för mätetal 
samt förslag till hur de nya mätetalen som föreslagits ska 
redovisas.

Sammanfattning 
Under år 2019 har ett arbete med att revidera och ta fram nya 
mätetal för nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämndsnyckeltal, 
pågått. Den 26 september hölls överläggningar där en representant 
per parti gavs möjlighet att delta vid överläggningarna, i syfte att 
arbeta fram ett gemensamt förslag. Enligt framtagen tidsplan för 
arbetet ska beslut fattas på nämndsammanträdet den 15 oktober.

Beslutsunderlag 
 Mötesanteckningar överläggningar gällande mätetal 

2019-09-26
 Bilaga till mötesanteckningar - Förslag till 

nämndsnyckeltal 2020
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-25
 Tidplan process gällande mätetal för nämnd för folkhälsa 

och sjukvård 2020 daterad 2019-06-14
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet godkänner föreliggande förslag till mätetal för nämnd 

223



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

för folkhälsa och sjukvård, nämndnyckeltal.

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att, utifrån 
föreliggande förslag, arbeta fram ett årshjul för mätetal samt 
förslag till hur de nya mätetalen som föreslagits ska redovisas. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§125 Remiss - Organbevarande behandling för 
donation
Diarienummer: RJL 2019/1894

Beslut 
Nämnden föreslås

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Socialdepartementet.

Presidiet beslutar
 Mot bakgrund av ej beviljat anstånd att delge 

Socialdepartementet ett preliminärt utkast på yttrande 
senast den 12 november. Slutligt yttrande beslutas i 
nämnden den 19 november och översänds då till 
Socialdepartementet för avstämning mot detta preliminära 
utkast.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag till slutbetänkande över Organbevarande 
behandling för donation, SOU 2019:26. 

Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag, 
men föreslår att i Förslag till lag om ändring i lagen (1995:831) 
om transplantation m.m. § 4a är det den behandlande 
specialistläkaren som gör den andra bedömningen.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2019-11-01
 Förslag till yttrande daterat 2019-11-19
 Svar på begäran om anstånd daterat 2019-08-14
 Remiss - Organbevarande behandling för donation 

SOU 2019:26

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mot bakgrund av ej beviljat anstånd beslutar presidiet att delge 
Socialdepartementet ett preliminärt utkast på yttrande senast den 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

12 november. Slutligt yttrande beslutas i nämnden den 19 
november och översänds då till Socialdepartementet för 
avstämning mot tidigare preliminärt utkast. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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MISSIV 1(2)

2019-11-01 RJL 2019/1894

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Missiv - Remiss SOU 2019:26 Organ-
bevarande behandling för donation
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
slutbetänkande över Organbevarande behandling för donation, SOU 2019:26. 

Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag, men föreslår att i 
Förslag till lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m. § 4a är 
det den behandlande specialistläkaren som gör den andra bedömningen. 

Information i ärendet
Remissen utgör ett slutbetänkande av 2018 års donationsutredning där uppdraget 
har varit att utreda, analysera och lämna förslag gällande vilka medicinska insatser 
som kan komma i fråga att vidta på en levande människa i syfte att möjliggöra 
donation efter att denne har avlidit, likaså vad som ska gälla i fråga om en en-
skilds och närståendes inställning till den ty pen av insatser. 

Utredningens slutsats är att det kan vara godtagbart att under vissa förutsättningar 
utföra vissa insatser under begränsad tid. Mer omfattande åtgärder ska emellertid 
inte få sättas in på en levande patient inom ramen för den organbevarande behand-
lingen. Om det vid utredningen av den enskildes inställning kommer fram att han 
eller hon motsätter sig donation, ska den organbevarande behandlingen avslutas 
skyndsamt. Donationsingrepp ska inte heller få göras om den avlidne på grund av 
funktionsnedsättning varit beslutsoförmögen. Närstående ska tillfrågas och infor-
meras men utredningen föreslår att det så kallade närståendevetot ska tas bort.

Ambitionen har varit att skapa en tydlig och förutsebar lagreglering för organbevarande 
behandling och därmed sammanhängande frågor. Utredningens förslag är i huvudsak 
lagtekniska.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-11-01
 Förslag till yttrande daterat 2019-11-19
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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Socialdepartementet
     
           

Yttrande över remiss SOU 2019:26 
Organbevarande behandling för donation 
(S2019/02688/FS)

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
slutbetänkande över Organbevarande behandling för donation, SOU 2019:26.

Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag, men föreslår att i 
Förslag till lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m. § 4a är 
det den behandlande specialistläkaren som gör den andra bedömningen.

Synpunkter på förslaget
Remissen utgör ett slutbetänkande av 2018 års donationsutredning där uppdraget 
har varit att utreda, analysera och lämna förslag gällande vilka medicinska insatser 
som kan komma i fråga att vidta på en levande människa i syfte att möjliggöra 
donation efter att denne har avlidit, likaså vad som ska gälla i fråga om en 
enskilds och närståendes inställning till den ty pen av insatser. 

Region Jönköpings län instämmer i utredningens slutsats att det kan vara 
godtagbart att under vissa förutsättningar utföra vissa insatser under begränsad tid. 
Mer omfattande åtgärder bör emellertid inte få sättas in på en levande patient 
inom ramen för den organbevarande behandlingen. Om det vid utredningen av 
den enskildes inställning kommer fram att han eller hon motsätter sig donation, 
ska den organbevarande behandlingen avslutas skyndsamt. 

Sidan 32. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m. 
i § 4a nämns den så kallade tvåläkarbedömningen. I förslaget står att 
ställningstagande ska göras av ”en legitimerad läkare i samråd med en annan 
legitimerad läkare”. Region Jönköpings län anser att den andra avgörande 
bedömningen bör göras av behandlande specialistläkare.
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From:                                 Bengt Rönngren
Sent:                                  Wed, 14 Aug 2019 14:37:17 +0000
To:                                      Bijelic Eriksson Nathalie
Cc:                                      S Registrator
Subject:                             SV: S2019/02688/FS Begäran om anstånd

Hej Nathalie och tack för din förfrågan om möjlighet för region Jönköping att inkomma senare med 
remissyttrande ang SOU 2019:26 Organbevarande behandling för donation.
 
För att era synpunkter säkert ska kunna tas om hand i den fortsatta beredningen av ärendet är vi 
naturligtvis angelägna om att de kommer oss till del inom den angivna remisstiden. Om det inte är möjligt 
med hänsyn till er planering skulle ett alternativ kunna vara att vi får del av ert preliminära utkast till 
yttrande så snart det kan offentliggöras, vilket sedan får stämmas av mot det slutgiltiga svaret.
 
Med vänlig hälsning
 
Bengt Rönngren
Kansliråd
Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 40 66
bengt.ronngren@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 
 
 
Från: Bijelic Eriksson Nathalie <nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se> 
Skickat: den 13 augusti 2019 13:02
Till: S Remissvar <s.remissvar@regeringskansliet.se>
Ämne: S2019/02688/FS Begäran om anstånd
Prioritet: Hög
 
Hej,
 
Region Jönköpings län har mottagit remissen SOU 2019:26 Organbevarande behandling för donation och 
önskar inlämna remissvar. På grund av fastställda sammanträdesdagar för ansvarig instans Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård önskar vi begära anstånd och inlämna remissvaret den 20 november 2019.
 
Tacksam för snabb återkoppling.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
___________________________
Nathalie Bijelic Eriksson
Nämndsekreterare
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Område Kansli
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Information och e-tjänster för 
din hälsa och vård
www.1177.se/Jonkopings-lan
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Till statsrådet och chefen 
för Socialdepartementet 

Regeringen beslutade den 21 mars 2018 att tillsätta en särskild ut-
redare med uppdrag att lämna förslag som bidrar till en ändamåls-
enlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från 
människa och som bättre motsvarar behoven av organ och den höga 
donationsvilja som finns i Sverige (dir. 2018:22).  

F.d. justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen 
Sten Heckscher förordnades att från och med den 21 mars 2018 vara 
särskild utredare. Utredningen har antagit namnet 2018 års donations-
utredning.  

Som experter att biträda utredningen förordnades från och med 
den 8 maj 2018 juristen Tesi Aschan, departementssekreteraren Ulrika 
Axelsson Jonsson, kliniska forskaren i organdonation Anne Flodén, 
universitetslektorn Mats Johansson, universitetslektorn Ulrika Sandén, 
tillförordnade sektionschefen Åsa Sandgren Åkerman, donationsan-
svariga sjuksköterskan Ingrid Sandgren, ordföranden Heidi Stensmyren, 
överläkaren Stefan Ström och den biträdande sjukhusdirektören och 
operativa direktören Annika Tibell.  

Som utredningens sekreterare anställdes från och med den 9 april 
2018 kammarrättsassessorn Emma Millberg och kanslirådet Lina 
Pastorek. Lina Pastoreks anställning som sekreterare upphörde från 
och med den 11 februari 2019. Hovrättsassessorn Karolina Mellstrand 
anställdes som sekreterare från och med den 1 september 2018.  

Utredningen överlämnade i januari 2019 med anledning av tilläggs-
direktiv (dir. 2018:96) delbetänkandet Santiagokonventionen mot 
organhandel (SOU 2019:1).  
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Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Organbevar-
ande behandling för donation (SOU 2019:26). Uppdraget är därmed 
slutfört. 

Jag är som utredare ensam ansvarig för innehållet och förslagen i 
betänkandet. Betänkandet är skrivet i vi-form med vilket avses ut-
redare och sekretariat. 
 
 
Stockholm den 3 juni 2019 
 
 
Sten Heckscher 
 
     /Karolina Mellstrand  
       Emma Millberg 
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Sammanfattning 

Vårt uppdrag 

Vårt uppdrag avser frågor om vad som ska gälla kring medicinska 
insatser till en döende patient i syfte att donation ska vara möjlig 
efter att denne har avlidit. Tanken är att vår utredning ska kom-
plettera Utredningen om donations- och transplantationsfrågors be-
tänkande Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84). 
Enligt direktiven ska vi utreda, analysera och lämna förslag gällande  

• vilka medicinska insatser som kan komma i fråga att vidta på en 
levande människa i syfte att möjliggöra donation efter att denne 
har avlidit, om det bör finnas begränsningar i vilka insatser som 
får vidtas och under hur lång tid de får pågå, 

• vad som ska gälla i fråga om en enskilds inställning till medicinska 
insatser som görs medan denne är i livet och som syftar till att 
möjliggöra donation efter att denne har avlidit, och 

• vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning till medicin-
ska insatser på en enskild som är i livet och som syftar till att 
möjliggöra donation efter att denne har avlidit. 

Vårt uppdrag är alltså begränsat och vi har inte haft att se över den 
ordning som gäller för donations- och transplantationsfrågor som 
helhet. Såväl organ, vävnader, celler som blod kan doneras (blod 
doneras dock endast från levande givare). Eftersom det endast är vid 
donation av organ som medicinska insatser måste ges före döden har 
fokus för vår utredning varit organdonation.  

Uppdraget innefattar flera svåra etiska avvägningar. Den centrala 
frågan är om det kan accepteras att vidta medicinska insatser och 
kroppsliga ingrepp på en levande människa för en annan människas 
skull. Det som särskilt gör den etiska avvägningen komplex är att det 
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så gott som alltid handlar om en människa som är medvetslös och 
där hälso- och sjukvården i ett första läge inte vet något om per-
sonens vilja och inställning till donation. Vår slutsats är att det kan 
vara godtagbart att göra detta under vissa förutsättningar, eftersom 
dessa åtgärder kan avsevärt förbättra hälsan och livskvalitén och till 
och med rädda livet på andra människor. Vår ambition har varit att 
den möjlige donatorn ska stå i fokus vid utformningen av våra för-
slag till under vilka förutsättningar som medicinska insatser kan 
komma i fråga att vidta på en levande människa i syfte att bevara hans 
eller hennes organ för donation efter döden.  

Organbevarande behandling 

Det är i dag en etablerad – om än inte enhetlig – praxis att ge medi-
cinska insatser till döende patienter för att donation ska vara möjlig 
efter döden. Vi har valt att kalla sådana medicinska insatser för organ-
bevarande behandling. Organbevarande behandling före döden är i 
stort sett en nödvändig förutsättning för att donation av organ ska 
kunna komma till stånd.  

Vi har valt att betrakta hälso- och sjukvårdens ställningstagande 
att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling som 
utgångspunkt för när donationsfrågor kan aktualiseras. Från detta 
ställningstagande ska vården under vissa förutsättningar kunna över-
gå i organbevarande behandling. Tidigast från detta ställningstagande 
bör hälso- och sjukvården också kunna inleda utredningen av den 
enskildes inställning till donation.  

Med organbevarande behandling avses intensivvårdsinsatser så 
som respiratorbehandling och farmakologiska insatser för att bevara 
organens funktion. Även vissa åtgärder som inte direkt ingår som ett 
led i gängse intensivvård men som är nödvändiga för att bevara orga-
nens funktion eller förbättra förutsättningarna för transplantation 
ska kunna ges. Den organbevarande behandlingen får dock ges en-
dast om den inte kan anstå till efter döden, inte medför mer än ringa 
smärta eller ringa skada och inte hindrar insatser för den möjlige 
donatorns egen skull varmed i första hand avses palliativ symtom-
lindrande behandling. Mer omfattande åtgärder ska inte få sättas in 
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på en levande patient inom ramen för den organbevarande behand-
lingen. Detta innebär att det som regel inte är lämpligt att intubera 
och påbörja respiratorvård.  

I regel är den möjlige donatorn djupt medvetslös när det kan bli 
aktuellt med organbevarande behandling. Det går därför inte i stun-
den att fråga om han eller hon samtycker till behandling. Vi har bland 
annat därför valt att knyta förutsättningarna för den organbevarande 
behandlingen till om det finns förutsättningar för donation. Om det 
vid utredningen av den möjlige donatorns inställning till donation 
konstateras att det finns förutsättningar för donation, får alltså 
organbevarande behandling ges. Under vilka förhållanden det finns 
förutsättningar för donation efter döden följer av 3 § lagen (1995:831) 
om transplantation m.m. (transplantationslagen). Där sägs att bio-
logiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt 
ändamål får tas från en avliden människa, om denne har medgett det 
eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överens-
stämmelse med den avlidnes inställning. Biologiskt material får tas 
även i annat fall, om inte den avlidne har skriftligen motsatt sig in-
greppet, uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns anledning att 
anta att ingreppet skulle strida mot hans eller hennes inställning.  

Eftersom såväl den organbevarande behandlingen som utredningen 
av den möjlige donatorns inställning till donation ska få inledas efter 
ställningstagandet om att inte inleda eller inte fortsätta livsuppe-
hållande behandling kommer den organbevarande behandlingen en 
kortare tid att behöva ges utan att man känner till den enskildes 
inställning till donation. Följden blir att även personer som motsatt 
sig donation kan komma att få sådan behandling under den tid 
utredningen pågår. Detta är dock motiverat mot bakgrund av att 
donation räddar andra människors liv och det starka allmänintresse 
som finns av att göra organtransplantation möjlig. 

Om det vid utredningen av den enskildes inställning kommer 
fram att han eller hon motsätter sig donation, ska den organbevarande 
behandlingen avslutas skyndsamt. Den organbevarande behandlingen 
föreslås få ges som längst i 72 timmar från ställningstagandet att inte 
inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling. Om det finns 
särskilda skäl, ska tiden kunna utsträckas något. 

Innan ett donationsingrepp kan göras måste bland annat tester 
och undersökningar genomföras för att utreda om den möjlige dona-
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torn är medicinskt lämplig som donator och för att hitta en match-
ande mottagare av organet. En sådan utredning måste göras också 
inför tillvaratagande av vävnader och celler. Vi föreslår att utredningen 
avseende de medicinska förutsättningarna för donation ska få ut-
föras på en möjlig donator som får organbevarande behandling 
medan denne fortfarande är i livet men efter att utredningen av hans 
eller hennes inställning till donation slutförts och resulterat i att det 
finns förutsättningar för donation. Vi föreslår även en sekretess-
brytande uppgiftsskyldighet som är tillämplig för uppgifter som be-
hövs vid utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion av organ och annat biologiskt material. 

Beslutsoförmögna och barn 

Enligt våra förslag ska ett donationsingrepp inte få göras om den 
avlidne vid sin död var vuxen och hade en funktionsnedsättning av 
sådan art och grad att han eller hon uppenbarligen aldrig hade haft 
förmågan att förstå innebörden av och ta ställning till ett sådant in-
grepp. Ett starkt skäl för detta är att donationsregleringen bygger på 
att den enskildes vilja ska utredas och följas. I ett sådant system ter 
det sig naturligt att en person som aldrig har haft möjlighet att förstå 
innebörden av donation undantas från gängse bestämmelser. Ännu 
ett motiv för att göra ett undantag är att vi föreslår att det så kallade 
närståendevetot i transplantationslagen ska tas bort (se mer om det 
nedan). I och med detta försvinner vad som kan ses som ett slags 
skydd för personer som inte själva under sin livstid har kunnat ta 
ställning till donation.  

I fråga om barn bedömer vi att inga särskilda bestämmelser utöver 
de allmänna regler som redan finns i transplantationslagen och 
föräldrabalken behövs. Till skillnad från vuxna som är beslutsoför-
mögna finns det för barn en etablerad ordning för vem som kan före-
träda barnet inom hälso- och sjukvård. Vårdnadshavarna har rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga ange-
lägenheter, men i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska 
allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål. Den 
ålder när barnet självt kan samtycka till donation och därmed även 
organbevarande behandling och utredningen av de medicinska förut-
sättningarna för donation är individuell. En bedömning får därför 
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göras i varje enskilt fall. Om det kommer fram att ett barn motsätter 
sig donation, är detta ett särskilt skäl mot ingrepp enligt 3 § tredje 
stycket transplantationslagen, oavsett barnets ålder och/eller mognad.  

Närstående och utredningen av den enskildes 
inställning till donation 

Vid utredningen av den möjlige donatorns inställning till donation 
finns tre huvudsakliga källor till information; donationsregistret, 
donationskort och närstående till den möjlige donatorn. Vi avser 
inte att ändra på denna ordning. Donationskort och särskilt dona-
tionsregistret fyller även fortsatt en viktig funktion och har ett högt 
bevisvärde vid utredningen av den möjlige donatorns inställning. 
Närstående är också en viktig källa till information och närstående 
kan också, när det inte finns någon uttrycklig viljeyttring, tolka den 
möjlige donatorns inställning.  

Vi föreslår att rätten närstående har i dag att förbjuda donation i 
de fall den möjlige donatorns inställning till donation är okänd, det 
så kallade närståendevetot, ska tas bort. Det avgörande bör i stället 
vara den enskildes inställning till donation. Närståendes roll kom-
mer därmed att renodlas till förmedlare av information om den möj-
lige donatorns inställning till donation.  

Eftersom närstående är en viktig källa till information om den 
möjlige donatorns inställning till donation och närstående även har 
ett eget intresse av att känna till ingreppet bör skyldigheten att under-
rätta någon närstående innan ett ingrepp genomförs finnas kvar, trots 
att närståendevetot tas bort. I de fall det inte har varit möjligt att 
komma i kontakt med någon närstående, ska detta inte utgöra ett 
hinder för ingrepp, om den avlidne har lämnat medgivande till donation.  

Förhållandet till regeringsformen 
och Europakonventionen 

Förslaget om att organbevarande behandling får ges innan den en-
skildes inställning till donation utretts innebär en legitim begräns-
ning genom lag av skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 
6 § regeringsformen och strider därför inte mot regeringsformen. 
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Detsamma gäller förslaget om att organbevarande behandling får ges 
liksom att utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion får utföras även i de fall utredningen av den möjlige donatorns 
inställning till donation resulterar i att den enskildes inställning är 
okänd (3 § andra stycket transplantationslagen). Även i övrigt är 
våra förslag förenliga med de grundläggande fri- och rättigheterna i 
regeringsformen. Delar av våra förslag innebär även en inskränkning 
av skyddet av privatlivet i artikel 8 i Europakonventionen. Förslagen 
utgör dock legitima inskränkningar som uppfyller de krav som ställs 
i konventionen. Förslagen är även i övrigt förenliga med Europa-
konventionen.  

Konsekvenser och ikraftträdande 

Våra förslag rör i huvudsak organbevarande behandling och därmed 
sammanhängande frågor. Vår ambition har varit att skapa en tydlig 
och förutsebar lagreglering för dessa insatser. Det har även varit vik-
tigt att skapa ett regelverk som medger viss flexibilitet. Ny teknik 
ska kunna tillämpas i framtiden under förutsättning att den lever upp 
till de krav som ställs i föreslagna bestämmelser.  

En enhetlig tillämpning över landet tillsammans med den medi-
cintekniska utvecklingen leder troligtvis på sikt till att ett större an-
tal organ från avlidna kan tillvaratas än vad som görs i dag. Antalet 
donationer kan också komma att öka i framtiden om metoden dona-
tion efter kontrollerat cirkulationsstillestånd (DCD) varaktigt in-
förs i Sverige, vilket det föreslagna regelverket ger utrymme för.  

Vår bedömning är att förslagen inte kommer att medföra några 
ökade nettokostnader för den kommunala sektorn (i det här fallet 
sjukvårdshuvudmännen). Vi lutar oss här mot de slutsatser som Utred-
ningen om donations- och transplantationsfrågor drog beträffande 
kostnader för hälso- och sjukvården. På uppdrag av den utredningen 
togs en hälsoekonomisk studie fram avseende njurtransplantationer. 
Slutsatsen var att njurtransplantationer medför en betydande minsk-
ning av hälso- och sjukvårdskostnaderna i förhållande till dialys 
(som är den alternativa behandlingsmetoden). En konklusion av 
detta bör alltså vara att en ökning av antalet tillvaratagna organ från 
avlidna medför snarare besparingar än kostnader för hälso- och sjuk-
vården.  
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Våra förslag är i huvudsak lagtekniska och bedöms kunna genom-
föras inom nu gällande statliga budgetramar. 

Enligt vår bedömning bör förslagen kunna träda i kraft den 1 sep-
tember 2020. Det är en medvetet snäv men samtidigt realistisk tids-
ram eftersom det är angeläget att en reglering snarast kan träda i kraft. 
Med hänsyn till att våra förslag till stor del utgör en kodifiering av 
vad som görs redan i dag bedömer vi att den 1 september 2020 är en 
rimlig tidpunkt för ikraftträdande.  
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Summary 

Our remit 

Our remit relates to questions concerning what should apply re-
garding medical interventions for a dying patient to make donation 
possible after the patient has died. Our inquiry is intended to com-
plement the inquiry report Organ donation – a vital service 
[Organdonation – En livsviktig verksamhet] (SOU 2015:84) presen-
ted by the Inquiry on donation and transplantation issues. Our 
terms of reference are to investigate and analyse the following issues 
and to present proposals on them:  

• what medical interventions can be considered to perform on a 
living human being in order to make donation possible after their 
death, and whether there should be limitations on what inter-
ventions may be performed and how long they may continue; 

• what should apply regarding the attitude of an individual to 
medical interventions that are carried out while the individual is 
alive and that are intended to make donation possible after they 
have died; and  

• what should apply regarding the attitude of any close relative to 
medical interventions that are carried out on an individual who is 
alive and that are intended to make donation possible after they 
have died. 

So our remit is limited, and we have not been tasked with reviewing 
the system that applies to donation and transplantation issues as a 
whole. Organs, tissues, cells and blood can all be donated (but blood 
can only be donated from a living donor). Since it is only in the case 
of organ donation that medical interventions must be carried out 
before death, the focus of our inquiry has been on organ donation.  
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Our remit covers several difficult balances in ethical issues. The 
central question is whether it is acceptable to perform medical 
interventions and physical procedures on a living human being for 
the sake of another human being. The particular point that makes 
the ethical balance complex is that it virtually always involves a 
person who is unconscious and a situation where health care does 
not initially know anything about the person's will and attitude 
regarding donation. Our conclusion is that it can be acceptable to do 
so on certain conditions, since these measures can considerably im-
prove the health and quality of life of other human beings, and, in-
deed, even save their lives. Our ambition has been for the potential 
donor to be in focus in the shaping of our proposals on the condi-
tions under which consideration can be given to performing medical 
interventions on a living human being in order to preserve their 
organs for donation after death.  

Organ-preserving treatment 

It is, at present, established – although not uniform – practice to 
perform medical interventions on dying patients to make donation 
possible after death. We have chosen to call these medical interven-
tions organ-preserving treatment. Organ-preserving treatment before 
death is generally necessary to ensure that donations of organs are 
possible.  

We have chosen to regard the position taken by health care on 
whether or not to continue life-sustaining treatment as the starting 
point for when donation issues can be raised. First after this position 
has been taken, health care ought to be able to move on to organ-
preserving treatment under certain conditions. Once this position 
has been taken, health care ought also to be able to start the investi-
gation of the individual’s attitude to donation.  

By organ-preserving treatment we mean intensive care interven-
tions, such as respirator treatment, and pharmacological interven-
tions to preserve organ function. It should also be possible to take 
certain measures that do not directly form part of customary inten-
sive care but that are essential in order to preserve organ function or 
to improve the possibilities of being able to carry out a transplant. 
But it should only be possible to give organ-preserving treatment if 
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it cannot be deferred until after death, does not result in pain or 
injury that is more than minor and does not prevent interventions 
for the sake of the potential donor – this refers primarily to palliative 
treatment to alleviate symptoms. More extensive measures should 
not be allowed to initiate on a living patient as a part of the organ-
preserving treatment. This means that intubate and starting respi-
rator care is normally not appropriate.  

The potential donor is generally deeply unconscious when the 
time may come to consider organ-preserving treatment. So it is not 
possible to ask, at that point, whether they consent to treatment. 
This is one reason why we have chosen to link the conditions for 
organ-preserving treatment to whether donation is possible. If it is 
concluded in the investigation of the attitude of the potential donor 
to donation that donation is possible, then organ-preserving treat-
ment should be permitted. The circumstances under which donation 
after death is possible follow from Section 3 of the Act on Trans-
plantation etc. (1995:831), the Transplantation Act. It provides that 
biological material intended for transplantation or some other med-
ical purpose may be taken from a deceased human being if they 
consented to this or if it can be established in some other way that 
the measure would be in accordance with the attitude of the de-
ceased. Biological material may also be taken in other cases, unless 
the deceased has opposed the intervention in writing or expressed 
opposition to it or there is some other reason to assume that the 
intervention would be contrary to their attitude.  

Since it will, under our proposals, be permitted to start both the 
organ-preserving treatment and the investigation of the potential 
donor’s attitude to donation after a position has been taken not to 
start or not to continue life-sustaining treatment, the organ-preserv-
ing treatment will need to be given for a short period of time without 
knowledge of the attitude of the individual to donation. As a result, 
even people who oppose donation may receive this treatment while 
the investigation is under way. However, this is justified since dona-
tion saves other people’s lives and in view of the strong public inter-
est in making organ transplantation possible. 

If it emerges during the investigation of the individual’s attitude 
that they are opposed to donation, the organ-preserving treatment 
should be ended promptly. The organ-preserving treatment is pro-
posed to continue for no more than 72 hours from when the 
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position was taken not to start or not to continue life-sustaining 
treatment. If there are special reasons, it should be possible to extend 
that period slightly. 

Before a donation procedure can be carried out, tests, examina-
tions and other steps must be completed to investigate whether the 
potential donor is medically suitable as a donor and to find a match-
ing recipient of the organ. An investigation of that kind must also 
be carried out before taking tissues and cells. We propose that it 
should be permitted to perform the investigation of the medical 
possibilities of donation on a potential donor who is receiving organ-
preserving treatment while that person is still alive but after the 
investigation of their attitude to donation has been concluded and 
resulted in donation being possible. We also propose a secrecy over-
riding obligation to release information that is applicable to infor-
mation needed in the investigation of the medical possibilities of the 
donation of organs and other biological material. 

Decision-making incapacity and children 

Under our proposals a donation procedure may not be carried out if 
the deceased is an adult and has had such a severe disability that he 
or she manifestly never been able to understand the meaning of and 
take a decision on such a procedure. One strong reason for this is 
that the regulation of donation is based on establishing and follow-
ing the will of the individual. In a system of that kind, it appears 
natural to exempt a person who has never been able to understand 
the implications of donation from the provisions concerned. An-
other reason for having an exemption is that we propose removing 
the close relative veto from the Transplantation Act (more is said 
about this below). This means the disappearance of what can be seen 
as a kind of protection for people who have not been able to take a 
decision on donation during their lives.  

In the case of children, our assessment is that no special provi-
sions are needed over and above the general rules already set out in 
the Transplantation Act and the Children and Parents Code. Unlike 
adults who lack decision-making capacity, children are covered by 
an established system regulating who is able to represent the child in 
health care. The child's custodians have the right and obligation to 
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decide on matters concerning the child's personal affairs, but as the 
child gets older and more developed, increasing account has to be 
taken of the child’s views and wishes. The age at which a child is 
itself able to consent to donation and therefore also to organ-pre-
serving treatment and the investigation of the medical possibilities 
of donation vary from child to child. An assessment must therefore 
be made in each specific case. If it finds that a child opposes a dona-
tion, this is a special reason against the procedure according to 
Section 3, third paragraph of the Transplant Act, irrespective of the 
age and/or maturity of the child.  

Close relatives and the investigation of the individual’s 
attitude to donation 

In the investigation of the potential donor’s attitude to donation, 
there are three main sources of information: the donation register, a 
donation card and close relatives of the potential donor. We do not 
intend change this system. Donation cards and the donation register, 
in particular, also continue to fill an important function and are of 
high probative value in the investigation of the potential donor’s 
attitude. Close relatives are also an important source of information 
and close relatives can also interpret the potential donor’s attitude 
when there is no explicit expression of will.  

We propose removing the current right of close relatives to pro-
hibit donation in cases where the potential donor’s attitude is not 
known, the ‘close relative veto’. The decisive point should instead be 
the individual’s attitude to donation. The role of close relatives will 
therefore be confined to being providers of information about the 
potential donor’s attitude to donation.  

Since close relatives are an important source of information about 
the potential donor’s attitude to donation and close relatives also 
have a personal interest in being aware of the procedure, the obliga-
tion to inform a close relative before a procedure is performed 
should be retained, even though the close relative veto is removed. 
In cases where it has not been possible to make contact with a close 
relative, this should not be an impediment to the procedure, if the 
deceased has given consent to donation.  
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Relationship to the Instrument of Government 
and the European Convention on Human Rights 

The proposal that organ-preserving treatment may be given before 
the attitude of the individual to donation has been established is a 
legitimate limitation in law of the protection from forced physical 
violation in Chapter 2, Article 6 of the Instrument of Government 
and is therefore not contrary to the Instrument of Government. The 
same applies to the proposal that organ-preserving treatment may be 
given and also to the proposal that the investigation of the medical 
possibilities of donation may be performed in cases where the atti-
tude of the potential donor to donation results in the attitude of the 
individual being unknown (Section 3 second paragraph of the Trans-
plantation Act). Our proposals are also consistent in other respects 
with the fundamental rights and freedoms in the Instrument of 
Government. Parts of our proposals also involve a restriction of the 
right to respect for private life in Article 8 of the European Con-
vention on Human Rights. However, these proposals are legitimate 
restrictions that fulfil the requirements set out in the Convention. 
Our proposals are also consistent in other respects with the Euro-
pean Convention.  

Impacts and entry into force 

Our proposals are mainly about organ-preserving treatment and 
associated matters. Our ambition has been to provide a clear and 
predictable legislative regulation of these interventions. It has also 
been important to provide a regulatory framework that permits some 
flexibility. It should be possible to use new technology in the future 
provided it lives up to the requirements set out in the proposed regu-
lations.  

Uniform application across the country will, along with the de-
velopment of medical technology, probably lead in the long term to 
it being possible to procure a larger number of organs from deceased 
persons than at present. The number of donations may also increase 
in the future if the Donation after Circulatory Death (DCD) 
method is introduced in Sweden on a permanent basis; the proposed 
regulatory framework provides scope for this.  
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Our assessment is that our proposals will not result in any 
increase in net costs for the local government sector (in this case, 
organisers of health care). On this point we rely on the conclusions 
drawn by the Inquiry on donation and transplantation issues regard-
ing costs for health care. That inquiry commissioned a health eco-
nomics study regarding kidney transplants. The conclusion was that 
kidney transplants result in a substantial decrease in health care costs 
in relation to dialysis (which is the alternative treatment method). 
One conclusion from this should therefore be that an increase in the 
number of organs procured from deceased persons results in savings 
rather than costs for health care.  

Our proposals mainly concern technical matters of legal drafting, 
and it should be possible to implement them within current central 
government budget limits. 

Our assessment is that it should be possible for these proposals 
to enter into force on 1 September 2020. This is a deliberately tight, 
while realistic, timeframe because it is important that regulations can 
enter into force as soon as possible. Since our proposals largely con-
stitute a codification of what is already being done today, we judge 
that 1 September 2020 is a reasonable point in time for entry into 
force.  
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:831) 
om transplantation m.m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:831) om transplanta-
tion m.m. 

dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 4 a–4 g §§ och närmast 

före 4 a, 4 f och 4 g §§ nya rubriker av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 § 

Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medi-
cinskt ändamål får tas från en avliden människa om denne har med-
gett det eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i 
överensstämmelse med den avlidnes inställning. 

I annat fall än som avses i första stycket får biologiskt material 
tas, om inte den avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant ingrepp 
eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns anledning att anta 
att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning. 

Är uppgifterna om den avlidnes 
inställning motstridiga eller finns 
det annars särskilda skäl mot in-
greppet, får detta inte genomföras. 

Är uppgifterna om den avlidnes 
inställning motstridiga, får in-
greppet inte genomföras. Detsamma 
gäller, om den avlidne vid sin död 
var vuxen och hade en funktions-
nedsättning av sådan art och grad 
att han eller hon uppenbarligen 
aldrig hade haft förmågan att för-
stå innebörden av och ta ställning 
till ett sådant ingrepp. Ingreppet 
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får inte heller genomföras om det 
annars finns särskilda skäl mot det. 

 
4 § 

Även om biologiskt material får 
tas enligt 3 § andra stycket får in-
grepp inte göras om någon som 
stått den avlidne nära motsätter 
sig det. Om det finns personer 
som stått den avlidne nära får 
ingrepp inte företas innan någon 
av dessa har underrättats om det 
tilltänkta ingreppet och om rätten 
att förbjuda det. Den underrättade 
skall ges skälig tid att ta ställning 
till ingreppet. 

Om det finns närstående till 
den avlidne, får ingrepp inte 
genomföras innan någon av dessa 
har underrättats om det tilltänkta 
ingreppet. Ingrepp får ändå genom-
föras, om den avlidne har medgett 
ingreppet och det inte har varit 
möjligt att komma i kontakt med 
någon närstående till honom eller 
henne.  

 
 Organbevarande behandling 
 
 4 a §  

En möjlig donator får ges organ-
bevarande behandling efter att en 
legitimerad läkare i samråd med 
en annan legitimerad läkare har 
gjort ställningstagandet att inte 
inleda eller inte fortsätta livsuppe-
hållande behandling. Med organ-
bevarande behandling avses inten-
sivvårdsinsatser så som respirator-
behandling och farmakologiska 
insatser samt andra åtgärder för 
att bevara organens funktion eller 
förbättra förutsättningarna för trans-
plantation.  

Den organbevarande behand-
lingen får ges under förutsättning 
att 

1. den inte kan anstå till efter 
döden, 

264



SOU 2019:26 Författningsförslag 

33 

2. den inte medför mer än 
ringa smärta eller ringa skada för 
den möjlige donatorn, och  

3. den inte hindrar insatser för 
den möjlige donatorns egen skull. 

 
 4 b §  

Om en möjlig donator får organ-
bevarande behandling, ska hans eller 
hennes inställning till donation 
enligt 3 § utredas skyndsamt efter 
ställningstagandet som avses i 4 a §.  

 
 4 c § 

Den organbevarande behand-
lingen ska avslutas skyndsamt, om 
utredningen enligt 3 § resulterat i 
att det inte finns förutsättningar 
för donation. 

 
 4 d §  

Den organbevarande behand-
lingen får pågå i högst 72 timmar 
från ställningstagandet som avses i 
4 a §. Om det finns särskilda skäl, 
får sådan behandling ges ytterligare 
en tid.  

 
 4 e §  

Utredningen av de medicinska 
förutsättningarna för donation av 
organ och annat biologiskt mate-
rial får utföras på en möjlig donator 
som får organbevarande behand-
ling, om utredningen enligt 3 § 
resulterat i att det finns förutsätt-
ningar för donation. Utredningen 
får utföras under förutsättning att 
den inte medför mer än ringa 
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smärta eller ringa skada för den 
möjlige donatorn. Utredningen får 
inte heller hindra insatser för den 
möjlige donatorns egen skull.  

 
 Uppgiftsskyldighet 
 
 4 f §  

En vårdgivare ska på begäran 
av en vårdgivare som ansvarar för 
donations- eller transplantations-
verksamhet lämna de uppgifter som 
behövs för utredningen av de medi-
cinska förutsättningarna för dona-
tion av organ och annat biologiskt 
material.  

 
 Dokumentation 
 
 4 g §  

I den möjlige donatorns patient-
journal ska på lämpligt sätt doku-
menteras uppgifter om utredningen 
av den möjlige donatorns inställ-
ning till donation, uppgifter om 
underrättelse till närstående och 
vilka försök som har gjorts att 
komma i kontakt med närstående, 
om dessa inte kan nås. Vidare ska 
avseende den organbevarande be-
handlingen särskilt dokumenteras 
bedömningen av att patienten är 
en möjlig donator, tidpunkten för 
när behandlingen inleds och av-
slutas och, vid en förlängning av 
tiden för behandlingen utöver 
tidsgränsen om 72 timmar, de sär-
skilda skälen för detta. 
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Denna lag träder i kraft den 1 september 2020. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) att 25 kap. 11 § ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

25 kap. 
11 §1 

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas 
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i 

en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun, 
2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i 

ett landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting, 
3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller 

till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen 
journalföring i patientdatalagen (2008:355), 

4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patient-
datalagen, 

5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § 
inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för 
forskning eller framställning av statistik eller för administration på 
verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller 

6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smitt-

samma sjukdomar i brottmål, 
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 
 – lagen (1995:831) om trans-

plantation m.m., 
– smittskyddslagen (2004:168), 
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., 
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet, 
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid han-

tering av mänskliga vävnader och celler, 

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2017:614. 
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– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid han-
tering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med 
stöd av den lagen, eller 

– 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020. 
 
 

 

269



á

270



 

 

 

Bakgrund 

271



á

272



 

41 

2 Uppdraget och genomförandet 

2.1 Inledning 

I detta kapitel redogör vi för vårt uppdrag och för hur vi har lagt upp 
arbetet, vilka experter som är knutna till utredningen och vilka av-
gränsningar vi har gjort.  

2.2 Vårt uppdrag 

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 
att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som bidrar till 
en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt 
material från människa och som bättre motsvarar behoven av organ 
och den höga donationsvilja som finns i Sverige. Enligt direktiven 
ska vi utreda, analysera och lämna förslag som syftar till att medi-
cinska insatser får ges till en levande människa för att med beaktande 
av skyddet för den personliga integriteten möjliggöra donation efter 
att denne har avlidit. I uppdraget ingår att utreda, analysera och 
lämna förslag gällande 

• vilka medicinska insatser som kan komma i fråga att vidta på en 
levande människa i syfte att möjliggöra donation efter att denne 
har avlidit, om det bör finnas begränsningar i vilka insatser som 
får vidtas och under hur lång tid de får pågå, 

• vad som ska gälla i fråga om en enskilds inställning till medicinska 
insatser som görs medan denne är i livet och som syftar till att 
möjliggöra donation efter att denne har avlidit, och 

• vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning till medicinska 
insatser på en enskild som är i livet och som syftar till att möjlig-
göra donation efter att denne har avlidit. 
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I uppdraget ingår att i förekommande fall överväga och redovisa de 
olika alternativ till förslag som finns, väga för- och nackdelarna med 
de alternativa lösningarna och därefter lämna de förslag på åtgärder 
och författningsändringar som utredaren bedömer är mest ändamåls-
enliga. Vi ska analysera hur förslagen förhåller sig till bland annat 
skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsfor-
men. För varje förslag ska en rättslig och etisk analys redovisas. Om 
vi skulle se att det finns ett behov av andra åtgärder och författ-
ningsändringar som kan främja donation av biologiskt material, har 
vi enligt direktiven möjlighet att lämna förslag till sådana åtgärder. 
Samtliga förslag ska innehålla nödvändiga konsekvensbeskrivningar. 
Direktiven finns som bilaga 1.  

Enligt direktiven skulle vi redovisa vårt uppdrag senast den 1 maj 
2019. Genom tilläggsdirektiv förlängdes tiden för redovisning till 
den 3 juni 2019.1  

2.3 Vårt arbete 

Vi har antagit namnet 2018 års donationsutredning (S 2018:04).  
Av våra direktiv framgår att vi är en kompletterande utredning till 

det arbete som Utredningen om donations- och transplantations-
frågor presenterade 2015 i betänkandet Organdonation – En livs-
viktig verksamhet (SOU 2015:84). Vårt uppdrag är i direktiven tyd-
ligt begränsat enligt punkterna ovan och handlar alltså inte om 
donationsverksamheten i sin helhet. 

Vi har träffat och haft kontakt med en rad personer inom hälso- 
och sjukvården. Vi har även ordnat några större möten. Våren 2018 
bjöd vi in representanter för organisationer som företräder olika 
professioner inom hälso- och sjukvården för att i ett tidigt stadium 
ta del av deras syn på vårt uppdrag. Vi träffade också i ett separat 
möte företrädare för ideella organisationer aktiva inom området. 
Under hösten 2018 anordnade vi ett seminarium om etiska perspek-
tiv på medicinska insatser i syfte att göra donation möjlig. Under 
mötet diskuterades ett flertal frågor med bäring på vårt uppdrag. Till 
seminariet bjöds ett flertal etiker men även läkare och jurister in.  

Vidare har vi också haft kontakt med relevanta myndigheter 
såsom Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering 

                                                                                                                                                          
1 Dir. 2019:9. 
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(SBU), Rättsmedicinalverket (RMV), Statens medicinsk-etiska råd 
(SMER) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi har del-
tagit i konferensen Scandinavian Transplant Society Congress 2018 
och det nationella donationsmötet i Linköping 2019. 

Som en del i arbetet har vi beställt två underlag av relevant medi-
cinsk expertis. Det ena behandlar medicinska insatser i samband med 
donation av organ. Detta underlag återfinns i bilaga 2.2 Det andra 
underlaget är ett material som förtydligar vilka medicinska under-
sökningar som görs för att utreda om en möjlig donator är medi-
cinskt lämplig för donation. Detta underlag återfinns i bilaga 3.3  

För att få en överblick över hur andra länder i Europa har hanterat 
liknande frågor har vi ställt ett antal frågor till ett urval av länder. En 
kortfattad redogörelse av svaren återfinns i kapitel 5.  

2.4 Experter 

En grupp med experter med kompetens inom juridik, etik, medicin 
och omvårdnad har deltagit i utredningsarbetet. Vi har hållit fem 
sammanträden med experterna. Utöver det har utredaren och sekre-
tariatet haft löpande kontakt med experter. 

2.5 Avgränsningar 

Donation av biologiskt material omfattar både organ, blod, vävnader 
och celler. Regelverken för de olika formerna av donation är delvis 
överlappande och delvis separata. Vårt uppdrag är begränsat till 
frågor om medicinska insatser till en levande människa för att göra 
donation av biologiskt material möjligt efter att denne har avlidit. 
Fokus för vårt arbete har varit organdonation. Donation av blod görs 
endast från levande donatorer, och denna form av donation berörs 
därför inte av våra förslag. De flesta vävnader och celler kan, till 
skillnad från organ, tillvaratas utan att dessa är syresatta. Det behövs 
därför inte medicinska insatser före döden för att göra donation av 
vävnader och celler möjlig. Vävnader kan dock i vissa fall komma att 
utvinnas ur organ, som måste vara syresatta. Det kan även finnas skäl 

                                                                                                                                                          
2 Detta underlag är framtaget av överläkaren och medicine doktorn Kristina Hambraeus Jonzon. 
3 Detta underlag är framtaget av transplantationskoordinatorerna Öystein Jynge och Matilda 
Proos. 
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att i donationsutredningen (om den enskildes inställning till dona-
tion och de medicinska förutsättningarna för donation) hålla ihop 
processerna för vävnader, celler och organ när så är lämpligt. När 
inget annat nämns i texten är det dock organdonation som åsyftas. 
Vidare är vårt fokus donation från avlidna och inte levande dona-
torer. Det är vad som avses om inte annat anges i texten.  
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3 Introduktion till transplantation 
och donation  

3.1 Inledning 

Vi ska föreslå åtgärder som kan bidra till en ändamålsenlig och rätts-
säker ordning för donation från avlidna. Syftet med organdonation 
är att göra transplantation möjlig och därmed kunna behandla per-
soner som drabbats av sjukdom som påverkar ett eller flera organs 
funktion. I detta kapitel redogör vi därför för vad transplantations-
verksamhet är och de resultat den genererar. Vi redogör också för 
innebörden av donation, vem som kan donera och under vilka för-
utsättningar. Kapitlet innehåller även en beskrivning av den nationella 
infrastrukturen för transplantation och donation.  

3.2 Transplantation 

3.2.1 Vad organtransplantation är 

Transplantation av organ är en framgångsrik och effektiv behand-
lingsmetod för många svårt sjuka människor. Organtransplantation 
innebär att en persons skadade eller sviktande organ ersätts med ett 
eller flera fungerande organ från en donator. Transplantationsverk-
samhet omfattar såväl ingrepp för tillvaratagande som transplan-
tation av organ.1 Transplantationsverksamhet inkluderar processen 
från att en person bedöms vara i behov av ett nytt organ och sätts 
upp på väntelista för transplantation till dess att ett nytt organ är 
inopererat inklusive den eftervård som krävs. 

                                                                                                                                                          
1 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ 
avsedda för transplantation. 

277



Introduktion till transplantation och donation SOU 2019:26 

46 

3.2.2 Efterfrågan på organ för transplantation överstiger 
tillgången  

Transplantation av organ är i många fall den enda behandlingen för 
människor som lider av svår organsvikt. Behovet av organ i Sverige 
är betydligt större än tillgången. Den 1 januari 2018 omfattade vänte-
listan för organ: njure 685 personer, lever 39 personer, lever och njure 
en person, hjärta 38 personer, lunga 28 personer, bukspottskörtel 
fyra personer samt njure och bukspottskörtel sju personer. Vidare 
väntade 15 personer på transplantation av ö-celler. 2 Totalt 817 per-
soner väntade på organ den 1 januari 2018. Under 2017 avled minst 
40 personer i väntan på en transplantation vilket är en ökning i 
förhållande till året innan.3 

Under 2018 transplanterades i Sverige totalt 785 organ vilket var 
en minskning mot tidigare år. Under året transplanterades 448 njurar 
varav 144 kom från levande donatorer (vilket motsvarar cirka en tre-
djedel av samtliga njurtransplantationer). Vidare transplanterades 
163 levrar varav en från en levande givare, 66 hjärtan, 74 lungor, 18 buk-
spottskörtlar, 14 ö-celler och två tarmar.4 År 2017 genomfördes i 
Sverige transplantationer av 474 njurar varav 125 kom från levande 
donatorer (vilket motsvarar cirka en fjärdedel av samtliga njurtrans-
plantationer). Vidare transplanterades 181 levrar (varav tre från en 
levande donator), 62 hjärtan, 65 lungor, 25 bukspottskörtlar nio ö-celler 
och två tarmar. Detta innebär att totalt 818 organ transplanterades.5 

3.2.3 Vem kan få organ och bli transplanterad? 

Väntelistan för transplantation av organ är kopplad till de transplan-
tationsenheter som finns i Sverige. Transplantationsverksamheterna 
i Norden, och sedan 2017 även Estland, samarbetar genom organisa-
tionen Scandiatransplant. Inom organisationen har verksamheterna 
kommit överens om hur prioriteringen av selekterade mottagare av 

                                                                                                                                                          
2 Ö-celler är celler från bukspottskörteln som transplanteras, så kallade Langerhanska öar. 
Detta är ett kluster av olika celltyper som bildar ”öar” i bukspottskörteln. Det handlar således 
inte om transplantation av en bukspottskörtel utan celler från en bukspottskörtel. För att 
cellerna ska kunna tillvaratas för transplantation behöver dock bukspottskörteln vara syresatt. 
Donation sker av hela organet som sedan används för att framställa ö-celler. 
3 Socialstyrelsen, Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, 2018, s. 20. 
4 Scandiatransplant, Transplantation and donation figures for 2018, den 8 januari 2019. 
5 Scandiatransplant, Transplantation and donation figures for 2017, den 12 januari 2018. 
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organ ska göras. Transplantationsverksamheter identifierar tänkbara 
mottagare enligt prioriteringen:  

1. Inom sitt eget upptagningsområde (och med hänsyn tagen till andra 
särskilt överenskomna prioriteringsregler baserade på bland annat 
ålder, kroppsstorlek, vävnadsmatch och transplantationsbehov)  

2. Inom övriga Sverige  

3. Inom Norden  

4. Inom övriga Europa  

Dessutom följer transplantationsverksamheterna strikta kriterier för 
om det finns någon mottagare som är högprioriterad av medicinska 
skäl, så kallad ”Urgent Call” eller ”Prio 0/1”. Urgent Call är en tids-
begränsad förfrågan som skickas ut för patienter inom Scandiatrans-
plant med akuta behov av levertransplantation vilka ges företräde i 
transplantationssammanhang. Ett liknande system finns även vid 
hjärt- och lungtransplantationer.  

För att kunna komma i fråga för att ta emot ett organ ska en per-
son ha allvarligt sviktande organfunktion. Om en möjlig mottagare 
är alltför sjuk, går inte en transplantation att genomföra eftersom 
riskerna med ingreppet då bedöms vara för stora. Det kan innebära 
att personer som står på väntelistan för transplantation, men där all-
mäntillståndet kraftigt försämras, måste avföras tillfälligt eller per-
manent från väntelistan. De patienter som varje år anges ha avlidit i 
väntan på transplantation i Sverige avser bara de som är aktiva på 
väntelistan. I Sverige finns relativt väl förankrade kriterier för trans-
plantation, men det är alltid en individuell bedömning av transplan-
tationsenheten som avgör om en person sätts upp på (eller tas bort 
från) väntelista för transplantation.6 De kriterier som i dag används 
för att sättas upp på väntelistan för transplantation tar hänsyn både 
till den enskilda patientens förväntade utfall men också till att maxi-
mera nyttan för den organsviktande patientpopulationen som hel-
het. Det innebär att vissa patienter som skulle kunna ha nytta av 
transplantation i dag inte erbjuds sådan behandling. Vid en bättre 

                                                                                                                                                          
6 Exempel på vårdprogram för njur-, lever- och hjärttransplantationer finns presenterade på 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida, www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-
5/verksamhet-transplantationscentrum/information-for-vardgivareremittent-pa-annan-
vardenhet/ 
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tillgång till organ skulle fler komma att få sådan behandling med 
ökad livskvalitet och ökad livslängd som följd.  

3.2.4 Alternativa behandlingar till transplantation 
och resultatet av transplantationer i Sverige 

Personer som är i behov av en ny njure kan överleva med hjälp av 
dialys. Dialys är en behandling som man får när njurarna helt eller 
till största delen har slutat att fungera. En dialysbehandling ersätter 
delvis njurarnas uppgift att rena blodet från restprodukter och av-
lägsna vatten. Man kan få behandlingen på en dialysmottagning eller 
utföra den själv i hemmet efter att man har fått utbildning. Hur ofta 
man får dialys kan variera mellan två gånger i veckan och varje dag. 
De flesta som börjar gå i dialys har bestående njurskador och be-
höver dialys resten av livet eller tills de får genomgå en njurtrans-
plantation. Dialys innebär betydande nedsättning av livskvaliteten 
för patienten, förhöjd dödlighet (jämfört med transplantation) och 
medför även större kostnader för hälso- och sjukvården än vid trans-
plantation.7 

Personer som behöver hjärttransplantation kan i väntan på trans-
plantation behandlas med mekaniskt cirkulationsstöd. Det utgörs 
vanligen av en inopererad hjärtpump. Det finns dock vissa risker 
med denna behandling såsom exempelvis trombos (blodpropp) och 
blödningsrisk. Riskerna för allvarliga komplikationer ökar över tid.8  

Svårt diabetessjuka personer kan bli aktuella för transplantation 
av bukspottskörtel eller insulinproducerande ö-celler. Målet är att 
återställa fysiologisk blodsockerkontroll, vilket ger bättre livskvali-
tet.9 Konventionell insulinbehandling är fortfarande ett alternativ men 
för en andel av patienterna är denna behäftad med låg livskvalitet och 
ökad risk för allvarliga komplikationer. 

För personer i behov av transplantation av lungor eller lever finns 
ingen effektiv behandling för sjukdomen/organsvikten och därmed 
ingen annan behandling än transplantation för att förhindra döden.  

                                                                                                                                                          
7 Johan Jarl m.fl., Do kidney transplantations save money? A study using a before–after design 
and multiple register-based data from Sweden, Clinical Kidney Journal, 2018; 11(2), s. 283–
288. Se även bilaga 6 till SOU 2015:84, s. 559. 
8 Palak Shah m.fl., Bleeding and thrombosis associated with ventricular assist device therapy, 
The Journal of Heart and Lung Transplantation, 2017, 36(11), s. 1164–1173. 
9 Ali-Reza Biglarnia m.fl., Transplantation av pankreas botande alternativ vid typ 1-diabetes 
Läkartidningen, 2012(39–40:109), s. 1754–1757. 
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Även om det finns viss alternativ behandling att erbjuda personer 
i behov av nya organ, så innebär dessa behandlingar oftast avsevärt 
sämre livskvalitet och kortare överlevnad än transplantation. Efter-
som tillgången på organ är otillräcklig behöver sådan behandling 
ändå användas, ibland under lång tid. Hade det funnits fler organ att 
tillgå, skulle transplantation (särskilt avseende njurar och hjärtan) 
kunna utföras i ett tidigare skede och med minskat behov av under-
stödjande behandling exempelvis dialys.  

Enligt Utredningen om donations- och transplantationsfrågor 
ger transplantationsverksamheten i Sverige goda resultat. Fem år efter 
transplantation fungerar 75–80 procent av organen efter transplan-
tation av hjärta, lever och bukspottskörtel och mer än 80 procent av 
de transplanterade njurarna. Vid transplantation av lungor så lever 
över 70 procent av mottagarna fem år efter transplantationen. Vid 
donation av njurar från levande donatorer fungerar över 90 procent 
av de transplanterade organen fem år efter operation.10  

Sammantaget är transplantation av organ för patienten den bästa, 
och ibland enda, behandlingsformen vid svår organsvikt.  

3.2.5 Transplantation av vävnader och celler  

Vävnader och celler från människa används inom många olika medi-
cinska specialiteter. Vävnadstransplantationer genomförs på många av 
landets sjukhus. Det vanligaste är att det finns transplantationsverk-
samhet för hornhinnor på ett eller två sjukhus i varje sjukvårdsregion. 
Hjärtklaffar transplanteras på de flesta av landets thoraxkirurgiska 
kliniker. Det finns även exempelvis en nationell vävnadsinrättning 
för rörben i Östersund. Antalet transplanterade vävnader har ökat 
under senare år. Av de drygt 1 300 vävnadstransplantationer som ut-
förs i Sverige varje år är transplantation av hornhinnor och hjärt-
klaffar vanligast.11 

                                                                                                                                                          
10 SOU 2015:84 s. 78. 
11 Socialstyrelsen, Organ- och vävnadsdonation i Sverige 2017, s. 17 och 19. 
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3.3 Donation 

3.3.1 Vad donation är 

En förutsättning för behandlingsmetoden transplantation är att det 
finns organ som donerats. Majoriteten av organen i Sverige doneras 
från avlidna men vissa organ kan även doneras från levande givare. 
Från avlidna givare sker donation av njurar, lever, hjärta, lungor, 
bukspottskörtel och tarm. En levande givare i Sverige kan donera en 
njure eller en del av levern.  

Donationsverksamhet omfattar den del av vårdkedjan som inträffar 
före ingrepp för tillvaratagande av organ vid vårdinrättning där 
donatorn vårdas eller vårdats.12 Donationsverksamheten ansvarar för 
att identifiera möjliga donatorer och utreda möjliga donatorers 
inställning till donation. Den ansvarar även för att utföra bland annat 
provtagning och undersökningar för att utreda de medicinska förut-
sättningarna för donation, så kallad organ- och donatorkarakte-
risering. En donationsprocess startar vid uppmärksammandet av en 
möjlig donator13 och avslutas med tillvaratagandet av organet och när 
närståendekontakten är avslutad (efter att ett så kallat efterlevande-
samtal har hållits med närstående till den avlidne).14  

Donation kan enligt 1 § lagen (1995:831) om transplantation m.m. 
(transplantationslagen) även ske för annat medicinskt ändamål. Detta 
ska inte blandas samman med donation av hela kroppen, vilket regle-
ras i 21 § lagen (1995:832) om obduktion m.m. (obduktionslagen). 
I sällsynta fall kan forskning på organ som donerats av en avliden 
ske.15 

                                                                                                                                                          
12 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för trans-
plantation. 
13 I exempelvis donationspärmen definieras en möjlig donator som en patient med svår ny-
tillkommen hjärnskada, som vårdas i respirator vid ankomst till eller under vårdtiden på inten-
sivvårdsavdelning där patientens hjärnfunktioner inte är metaboliskt eller farmakologiskt 
påverkade. Patienten ska vidare vara djupt medvetslös (RLS ≥ 7 eller GCS ≤ 4) och ha bortfall 
av spontanandning eller minst en kranialnervsreflex. Se exempelvis Sahlgrenska Universitets-
sjukhusets donationspärm 2018-06-01–2019-12-31, flik 3.  
14 Socialstyrelsen, Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s. 9. 
15 Exempelvis sker forskning på ö-celler från bukspottskörtel eller hepatocytceller som utvinns 
från levern. Se exempelvis Sahlgrenska universitetssjukhuset, Donationspärm, 2018-06-01–
2019-12-31, flik 16 Annat medicinskt ändamål. 
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3.3.2 Donationsviljan i Sverige 

Upprepade mätningar har visat att befolkningen har en positiv in-
ställning till donation. I Utredningen om donations- och trans-
plantationsfrågors betänkande redogörs för flera olika mätningar om 
svenskarnas donationsvilja. Det framgår av sammanställningen att 
uppemot 70–80 procent av befolkningen som tillfrågats i opinions-
undersökningar kan tänka sig att donera sina organ efter döden.16 
Intensivvårdsavdelningarna för statistik över hanteringen av möjliga 
donatorer. Av de 284 personer som bedömdes medicinskt lämpliga 
för organdonation 2017 var inställningen till donation känd i 135 fall. 
Av dessa var 79 procent positiva till donation.17  

Det finns i dagsläget flera olika sätt att göra sitt ställningstagande 
till donation känt. En person kan registrera sin inställning till dona-
tion i det donationsregister som Socialstyrelsen ansvarar för. Den 
1 juni 2018 hade 1 597 332 personer registrerat sin vilja i donations-
registret. Det motsvarar cirka 16 procent av Sveriges befolkning vid 
tidpunkten. Av de som registrerat sig var 74 procent positiva till att 
donera (med eller utan restriktioner), medan 26 procent var negativa 
till alla former av organ- och vävnadsdonation.18 En person kan också 
ta ställning till donation genom donationskort som förvaras i exem-
pelvis plånboken. Det är ovanligt att donationskort finns att tillgå 
som en del i utredningen av den enskildes inställning till donation. 
Slutligen kan en person meddela sin vilja till närstående som kan 
framföra personens inställning till donation.  

3.3.3 Donationer i Sverige 

Andelen donatorer av organ i Sverige har under ett antal år ökat. 
Under 2017 blev 188 avlidna personer donatorer i Sverige och 690 
organ från avlidna donatorer transplanterades. Åldersintervallet på 
donatorerna var 3–86 år med en medelålder på 53 år.19 År 2018 sked-
de dock en minskning av antalet avlidna donatorer och organ togs då 
tillvara från 182 avlidna donatorer.20  
 

                                                                                                                                                          
16 SOU 2015:84 s. 162 f. 
17 Socialstyrelsen, Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s 27. 
18 Ibid, s. 21. 
19 Ibid, s. 18 och 29.  
20 Svensk transplantationsförening, Transplantationsregister 1964–2018, den 31 december 2018. 
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Figur 3.1 Antal avlidna donatorer 2005 201 8 21

Från avlidna donatorer kan i regel flera organ tillvaratas vilket inne-
bär att en avliden donator kan generera organ till flera personer.
Under 2017 togs i genomsnitt 3,7organ tillvara från en avliden dona-
tor. 2017 hade Sverige 18,6 donatorer per miljon invånare vilket är
det sätt man mäter donationsfrekvens för att kunna göra internatio-
nella jämförelser. Det finns stora regionala skillnader, även om de
har minskat något. I Sydöstra regionen fanns 13,2 donatorer per
miljon invånare medan det i södra regionen fanns 23,4 donatorer per
miljon invånare.22 Ytterligare ett jämförelsemått som används i
Sverige är antalet donatorer per 10 000 avlidna. Under 2017 hade
Sverige ett riksgenomsnitt på 20,5. Med detta mått blir de regionala
skillnaderna större, och region Stockholm-Gotland utmärker sig
med 28,0 donatorer per 10 000 avlidna.23

21 Uppgifter från Svensk transplantationsförening, Transplantationsregister 1964–2018.
22 Socialstyrelsen, Organ och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s.30.
23 Ibid.
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3.3.4 Donationer i Sverige i en internationell jämförelse  

Enligt internationell statistik hade Sverige 2017 19,4 donatorer per 
miljon invånare.24 Detta kan jämföras med de andra nordiska 
länderna där Danmark hade 18,1, Finland 21,5, Island 20,0 och 
Norge 21,9 donatorer per miljon invånare. Inom EU är Spanien det 
land som hade flest donatorer med 47,0 donatorer per miljon invå-
nare. Även Portugal placerade sig högt med 34,1 donatorer per 
miljon invånare. Österrike hade 24,5, Frankrike 29,7, Storbritannien 
22,5 och Nederländerna 15,2 donatorer per miljon invånare.25 Att 
antalet donatorer varierar kraftigt mellan länder kan ha flera olika för-
klaringar. Det kan bero på olika regelverk, olika organisation av vår-
den, antalet intensivvårdsplatser, olika användning av medicinska 
metoder med mera. Dessutom kan riktlinjer för hur intensivvård 
bedrivs och nationella kriterier för att inte inleda eller inte fortsätta 
livsuppehållande behandling ha betydelse.  

3.3.5 Fastställande av död och olika former av donation 

Oavsett hur man dör så finns det endast en död. I Sverige tillämpar 
vi ett så kallat hjärnrelaterat dödsbegrepp. En person är död när 
hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort. 
Döden kan dock uppstå på olika sätt, vilket har betydelse för dona-
tionsprocessen. Om en person drabbas av en mycket allvarlig hjärn-
skada kan hjärnan svullna så pass mycket att inget blod längre kan 
passera upp till hjärnan. Utan syresatt blod till hjärnan så förstörs 
den inom kort helt och hållet (total hjärninfarkt). Döden fastställs i 
dessa fall genom så kallade direkta kriterier och görs genom minst 
två kliniska neurologiska undersökningar. I vissa fall måste de kliniska 
undersökningarna kompletteras med kontraströntgen av hjärnans 
blodkärl (fyrkärlsangiografi). Donation då döden inträffar efter pri-
mär hjärnskada kallas DBD (Donation after Brain Death) och har 
tillämpats i Sverige sedan 1988. Det handlar om personer som vårdas 
inom intensivvården och som till följd av den allvarliga hjärnskadan 
behöver hjälp med andning och cirkulation (respiratorbehandling) 
vilken också kan fortsätta att ges upp till 24 timmar efter döden. Att 
                                                                                                                                                          
24 EDQM, Newsletter Transplant – International figures on donation and transplantation 2017, 
2018, volym 23, s. 8. Siffran för Sverige skiljer sig åt från den nationella statistiken. Vi vet inte 
skälet till detta. 
25 Ibid. 
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organen alltjämt är syresatta av respiratorn även efter döden gör att 
donationsoperationen inte behöver påbörjas omgående efter att dö-
den inträffat.  

Döden kan också inträffa efter cirkulationsstillestånd, det vill säga 
att hjärtat slutar slå. Det innebär att cirkulationen i kroppen av-
stannar och blodtillförseln till hjärnan upphör varpå hjärnans samtliga 
funktioner totalt och oåterkalleligt faller bort. Döden konstateras i 
dessa fall genom så kallade indirekta kriterier, vilket utgörs av känne-
tecken som visar på varaktigt hjärt- och andningsstillestånd som har 
lett till total hjärninfarkt. Om donation sker då döden inträffar efter 
cirkulationsstillestånd kallas donationsprocessen DCD (Donation 
after Circulatory Death). Vid DCD fortsätter inte respiratorvården 
efter döden och donationsoperationen måste därför inledas i nära 
anslutning till döden. Anledningen till detta är att organen inte ska 
förstöras av syrebristen som uppstår då patienten är död och inte 
längre andas och då organen inte heller syresätts av en respirator.26 
Vid DCD kan njurar, lever, lungor och bukspottskörtel tas tillvara. 
I enstaka fall även hjärta och tarm. Man brukar dela in DCD i kon-
trollerad och okontrollerad. Okontrollerad DCD innefattar dona-
torer som är döda vid ankomsten till sjukhus (Maastricht I), som dör 
på akutmottagning efter avbruten återupplivning (Maastricht II), 
som får hjärtstopp efter att ha förklarats hjärndöd (Maastricht IV) 
och som dör på grund av oväntat cirkulationsstillestånd inom inten-
sivvården (Maastricht V). Kontrollerad DCD omfattar donatorer 
där döden inträffar efter ett planerat avbrytande av livsuppehållande 
behandling (Maastricht III).27 Under 2015–2019 bedrivs ett projekt 
kring kontrollerad DCD i det Nationella rådet för organ, vävnader, 
celler och blods, Vävnadsrådet, regi som under perioden februari 2018 
till och med januari 2019 genomförde ett pilotprojekt på sex sjukhus.  

                                                                                                                                                          
26 Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod (Vävnadsrådet), Organdonation efter 
cirkulationsstillestånd – En ny möjlighet till donation, s. 4.  
27 G. Kootstra m.fl., Categories of Non-Heart-Beating Donors, Transplantation proceedings, 
1995 (27:5), s. 2893–2895 och A. R. Manara m.fl., Donation after circulatory death, British 
Journal of Anaesthesia 2012 (108:S1), s. 108–121. I litteraturen kategoriseras ibland 
Maastricht IV som kontrollerad och ibland som okontrollerad DCD.  
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3.3.6 Vilka blir donatorer efter att de har avlidit?  

I Sverige dör årligen cirka 90 000 personer. År 2017 dog drygt 92 000 
personer folkbokförda i Sverige. De vanligaste dödsorsakerna är hjärt- 
och kärlsjukdomar samt tumörsjukdomar.28 Vid de flesta dödsfall är 
det inte aktuellt med organdonation eftersom organen har tagit 
skada av sjukdom och/eller organen inte hålls syresatta.  

Det finns inte någon övre eller undre åldersgräns för att bli dona-
tor. Om en person är möjlig som donator avgörs i det enskilda fallet 
utifrån en helhetsbedömning av lämplighet baserad på ålder, hälso-
status, organkvalitet, blod- och vävnadsgrupp med mera. I praktiken 
blir organdonation endast aktuell för de personer som avlider av 
total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning och där döden såle-
des kan konstateras genom direkta kriterier. 2017 avled 3 601 perso-
ner på en intensivvårdsavdelning. 498 av dessa, det vill säga 14 procent, 
hade en svår nytillkommen hjärnskada och vårdades i respirator. Av 
de 498 personerna var det 302 som utvecklade total hjärninfarkt. Av 
de 302 som avled av total hjärninfarkt där döden fastställdes med 
direkta kriterier var det slutligen 188 som blev donatorer.29  

Av de 498 personerna som bedömdes som möjliga donatorer 
fastställdes i 196 fall döden inte med direkta kriterier, vilket är en 
förutsättning för donation.30 Socialstyrelsen bedömer att det i denna 
grupp kan finnas fall där en total hjärninfarkt hade utvecklats om 
behandlingen fortsatt ytterligare en kort period.31 Dessa patienter 
skulle också ha kunnat bli aktuella för att donera efter cirkulations-
stillestånd, DCD, om detta hade varit en metod som användes var-
aktigt i Sverige. 

3.3.7 Från donation till transplantation  

Donation och transplantation kräver omfattande logistik och sam-
verkan. Först ska en möjlig organdonator identifieras i vården och 
dennes inställning till donation utredas. Detta sker lokalt på den in-
tensivvårdsavdelning där den möjlige donatorn vårdas. Vidare ska en 
utredning av de medicinska förutsättningarna för donation göras. 

                                                                                                                                                          
28 Socialstyrelsen, Statistik om dödsorsaker 2017, 2018.  
29 Socialstyrelsen, Organ och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s. 26 och bilaga 1. 
30 Detta gäller donationsformen DBD, vilket är den form av donation som tillämpas i Sverige 
med undantag för pilotprojekt kring DCD.  
31 Socialstyrelsen, Organ och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s. 26. 
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Därefter ska transplantationskoordinatorer, utifrån resultat av 
utredningen identifiera personer på väntelistan för organ som medi-
cinskt matchar donatorn. Slutligen ska den kirurgiska operationen 
för att ta till vara organet/organen och den efterföljande transplan-
tationen planeras och genomföras där logistik för att säkerställa 
tillgång till personal, ofta över region- och ibland landsgränser, kan 
vara utmanande. De ansvariga transplantationskirurgerna och annan 
personal reser till den plats där donatorn behandlas och utför själva 
tillvaratagandeoperationen.  

För att organ ska vara så bra som möjligt för transplantation be-
höver den tid som kallas för varm ischemitid minimeras. Detta är 
tiden efter det att syresättning till organen har upphört och fram till 
dess att man kyler ner organen. Vid DBD hålls organen syresatta på 
konstgjord väg genom att respirator och cirkulationsstödjande be-
handling upprätthåller syresättningen fram till dess att cirkulationen 
stängs av. Eftersom den möjlige donatorn vid DBD även efter döden 
är kopplad till respirator finns det viss tid att efter döden konsta-
terats planera för efterföljande organomhändertagande.  

Vid kontrollerad DCD kopplas respiratorn bort efter ställnings-
tagandet att inte fortsätta den livsuppehållande behandlingen var-
efter döden inträffar till följd av cirkulationsstillestånd. Vid DCD 
tillämpas en ”no-touch” period, det vill säga tiden från att patientens 
cirkulation upphört fram till att döden fastställs genom indirekta 
kriterier.32 Denna tid varierar mellan 2–20 minuter i olika länder i 
västvärlden.33 När personen avlider till följd av cirkulationsstille-
stånd upphör syresättningen i kroppen och den varma ischemitiden 
inleds direkt efter döden. För att organen inte ska ta skada måste 
tillvaratagandet av organen vid DCD inledas i mycket nära anslut-
ning till döden. Vid kontrollerad DCD måste därför operationen för 
att ta tillvara organ samt efterföljande transplantationsoperation 
planeras innan döden konstateras och alla förutsättningar för dona-
tion vara utredda.  

Själva det kirurgiska ingreppet för att ta till vara organ är snarlikt 
vid kontrollerad DCD och DBD. Uttagsoperationen genomförs 
                                                                                                                                                          
32 I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestäm-
mande av människans död finns inte krav på någon generell observationstid, så kallad ”no 
touch” period, vid fastställande av döden med indirekta kriterier. Detta med undantag för en 
människa med misstänkt förgiftning eller ett nyfött barn då en observationstid om 20 minuter 
ska tillämpas. 
33 Gardiner, D. m.fl., International perspective on the diagnosis of death, British Journal of 
Anaesthesia 2012 (108), s. 14–28. 
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med så kallad kall perfusion vilket innebär att man under operatio-
nen spolar organen med kalla lösningar genom en kanyl (slang) som 
opereras in till stora kroppspulsådern. Organen opereras därefter ut 
och förvaras efter uttaget i kyla för att inte ta skada av syrebrist. 
Organ kan på detta sätt klara sig i ett begränsat antal timmar efter 
uttaget. Hur lång tid ett organ klarar sig varierar bland annat bero-
ende på vilket organ det handlar. Det är önskvärt att tiden mellan det 
kirurgiska omhändertagandet av ett organ och transplantationen 
(kall ischemitid) är så kort som möjlig för att optimera transplanta-
tionsresultaten.  

3.3.8 Donation av vävnader och celler 

Det finns 31 vävnadsinrättningar i Sverige som hanterar vävnader 
från avlidna donatorer.34 Vävnadsinrättningarna tillvaratar också väv-
nad för annat medicinskt ändamål som forskning.  

Vävnader och celler behöver inte hållas syresatta för att kunna 
tillvaratas från en donator efter att denne har avlidit. I vissa fall tas 
dock vävnader eller celler tillvara från organ, som måste vara syre-
satta innan tillvaratagandet. Det gäller till exempel så kallade ö-celler 
som framställs från bukspottskörteln. Vävnader ska tas om hand 
från en avliden inom 48 timmar efter att döden inträffat för att inte 
ta skada. Hud kan dock tas till vara inom 72 timmar. Blodprov för 
att utreda de medicinska förutsättningarna för donation behöver 
dock tas inom 24 timmar från det att den möjlige donatorn avlidit.35 
Vävnader kan förvaras längre tid utanför kroppen än organ innan de 
transplanteras. Exempelvis hjärtklaffar förvaras nedfrysta och horn-
hinnor kan förvaras i näringslösning i upp till åtta veckor från till-
varatagandet.  

Om organdonation genomförs sker tillvaratagande av vävnader 
och celler i vissa fall i samband med det kirurgiska ingreppet för att 
ta till vara organ. Detta görs i dag vad gäller hjärtklaffar. I de allra 
flesta fall sker tillvaratagandet av vävnader och celler dock vid pato-
logiska avdelningar eller av Rättsmedicinalverket.  

                                                                                                                                                          
34 Socialstyrelsen, Organ- och vävnadsdonation i Sverige 2017, s.16. 
35 Bilaga 3 till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande 
av vävnader och celler. 
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3.4 Nationell infrastruktur för donations- 
och transplantationsverksamhet 

3.4.1 Organisation av transplantationsverksamheten 

Sverige är indelat i transplantationsenheter som samordnar trans-
plantationsverksamheten vid de fyra sjukhus i Sverige där organtrans-
plantation utförs.36 Transplantationsenheterna har transplantations-
koordinatorer som ansvarar för koordinering kring donation och 
transplantation.  

Vid alla fyra sjukhusen sker transplantation av njure och buk-
spottskörtel. Transplantation av hjärta, lungor och lever utgör natio-
nell högspecialiserad vård vilket innebär att vården har koncentrerats. 
Hjärt- och lungtransplantationer utförs vid Skånes Universitets-
sjukhus i Lund och vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Lever-
transplantationer utförs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  

3.4.2 Organisation av donationsverksamheten  

Enligt 4 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om 
hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation ska den 
vårdgivare som ansvarar för donationsverksamhet främja donation 
av organ från avlidna och verka för att möjliga donatorer ska iden-
tifieras. En uppföljning av denna del av verksamheten ska göras åt-
skilt från uppföljning av andra delar av verksamheten. Vårdgivaren 
ska säkerställa att det i donationsverksamheten finns tillgång till en 
donationsansvarig läkare (DAL) och en donationsansvarig sjukskö-
terska (DAS). Dessa har det övergripande ansvaret för att samordna 
donationsverksamheten, främja samarbetet mellan olika vårdgivare 
och stödja kvalitetssäkringen i den verksamhet som omfattar dona-
tion av organ från avlidna personer.37 Sverige är indelat i sex dona-
tionsregioner. Dessa har också en regionalt donationsansvarig läkare 
(rDAL) och en regionalt donationsansvarig sjuksköterska (rDAS).  

                                                                                                                                                          
36 De sjukhus i Sverige där organtransplantation utförs är Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 
och Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö. 
37 4 kap. 7 § Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för trans-
plantation. 
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En möjlig organdonator kan i dag uppmärksammas vid någon av 
de intensivvårdsavdelningar som finns i Sverige. Operationen för att 
ta till vara organ görs vid det sjukhus där den avlidne befinner sig 
men av transplantationskirurger från någon av transplantationsenhe-
terna. I Sverige finns 84 intensivvårdsavdelningar från Ystad i söder 
till Gällivare i norr.38 Majoriteten av intensivvårdsavdelningarna är 
allmänna men det finns även avdelningar som är specialiserade exem-
pelvis med fokus på barn, neurokirurgi och thorax. Intensivvårds-
avdelningarna kan vara olika stora och mängden platser per 100 000 
invånare varierar över landet med ett genomsnitt 2017 på 5,1 IVA-
platser per 100 000 invånare (Västerbottens län ligger högst på 7,8 
och Västmanlands län lägst på 3,3).39 Sverige har i ett europeiskt 
perspektiv få IVA-platser per invånare.40  

Socialstyrelsen ska särskilt ansvara för kunskapsstödjande insatser 
till hälso- och sjukvården inom donations- och transplantationsom-
rådet, vilket framgår av 7 a § förordningen (2015:284) med instruk-
tion för Socialstyrelsen. Den 1 juni 2018 startade Socialstyrelsen Nati-
onellt Donationscentrum på uppdrag av regeringen, en funktion som 
ska samla och stärka myndighetens arbete med frågor som rör dona-
tion och transplantation.  

Vävnadsrådet utarbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) stöd till verksamheter inom områden där organ, 
vävnader, celler och blod hanteras. Vävnadsrådet har bland annat till 
uppgift att vara ett nationellt samverkansforum mellan profession 
och huvudmän i frågor som rör landstingens ansvar för hantering av 
organ, vävnader, celler och blod.  

3.4.3 Tillsyn  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn över hälso- 
och sjukvården. Myndigheten utreder också så kallade lex Maria-
anmälningar. Det vill säga anmälningar av händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Det är vårdgivaren 
som är skyldig att utreda och till IVO anmäla händelser som har 

                                                                                                                                                          
38 Svenska Intensivvårdsregistret, Årsrapport 2017 – Sammanfattning analys och reflektion, s. 3. 
39 Ibid. s. 12. 
40 A. Rhodes m.fl., The variability of critical care bed numbers in Europe, Intensive Care Med, 
2012 (38), s. 1647–1653. 

 

291



Introduktion till transplantation och donation SOU 2019:26 

60 

medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada. IVO grans-
kar sedan vårdgivarens utredning.41 IVO prövar även anmälningar 
om klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal från pati-
enter, eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, en närstående 
till honom eller henne.42 

Den vårdgivare som tillvaratar eller transplanterar organ är skyl-
dig att anmäla verksamheten till IVO:s register över donations- och 
transplantationsverksamhet. Vidare ska en årlig rapport över trans-
plantationsverksamhetens art och omfattning lämnas till IVO.43 
Enligt 6 § lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid 
hantering av mänskliga organ ska misstänkta eller konstaterade all-
varliga avvikande händelser och allvarliga biverkningar omedelbart 
rapporteras till IVO. Under våren 2016 genomförde IVO tillsyn vid 
de fyra sjukhus i landet som utför transplantationsverksamhet. Sam-
manfattningsvis konstaterar IVO att verksamheterna är välfunge-
rande men sårbara.44  

Tillsyn över donationsverksamheten sker inom ramen för tillsyn 
över intensivvården. Det finns inte några krav på årlig rapportering 
för den del av hälso- och sjukvårdens åtagande som handlar om att 
identifiera möjliga donatorer. Det finns således inte någon specifik 
nationell tillsyn av om intensivvården lyckas väl eller brister i sitt 
uppdrag att identifiera möjliga organdonatorer.  

 

                                                                                                                                                          
41 3 kap. 3 och 5 §§ och 7 kap. 8 § patientsäkerhetslagen (2010:659). 
42 7 kap. 10 och 11 §§ patientsäkerhetslagen.  
43 5 kap. 1 och 4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för 
transplantation. 
44 IVO, Transplantationsverksamheter i Sverige – Rapport från nationell tillsyn, 2016, s. 4 f. 
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4 Rättslig bakgrund 

4.1 Inledning 

Det finns i dag inte några bestämmelser som direkt reglerar medi-
cinska insatser som ges endast för att göra donation möjlig. Syftet 
med detta kapitel är att beskriva bestämmelser som har betydelse för 
frågan om vad som ska gälla kring sådana insatser. Beskrivningen är 
inte heltäckande utan nedslag görs i förhållande till relevanta be-
stämmelser i grundlagen, hälso- och sjukvårdsförfattningar i allmän-
het och regleringen av donations- och transplantationsverksamhet i 
synnerhet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för relevanta be-
stämmelser i internationell rätt. Utredningen om donations- och 
transplantationsfrågor har i sitt betänkande en mer fullständig be-
skrivning av de bestämmelser som reglerar donations- och trans-
plantationsverksamhet samt hälso- och sjukvården i allmänhet.1 

4.2 Regeringsformen  

4.2.1 Skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

Enligt 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen är var och en gent-
emot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Skyd-
det mot påtvingat kroppsligt ingrepp är inte absolut, utan får enligt 
2 kap. 20 § regeringsformen begränsas genom lag.  

Bestämmelsens ändamål är att ge var och en skydd inte bara mot 
allt slags våld mot människokroppen utan också mot varje sorts 

                                                                                                                                                          
1 SOU 2015:84 s. 105 f. 
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kränkning av den kroppsliga integriteten från det allmännas sida.2 
Foster och avlidna faller utanför den skyddade kretsen.3  

Bestämmelsen om skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp 
behandlar endast förhållandet mellan den enskilde individen och det 
allmänna. Med det allmänna avses först och främst det allmännas 
verkställande organ; domstolar, andra myndigheter och ibland också 
privaträttsliga subjekt (jämför nuvarande 12 kap. 4 § andra stycket 
regeringsformen).4 Enligt 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen 
kan förvaltningsuppgifter överlämnas åt juridiska personer och en-
skilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett 
överlämnande göras endast med stöd av lag. I doktrinen har det gjorts 
olika tolkningar av om begreppet det allmänna omfattar privata 
aktörer när de handhar överlämnade förvaltningsuppgifter generellt5 
eller endast när de handhar överlämnade förvaltningsuppgifter som 
utgör myndighetsutövning.6 

Begreppet kroppsligt ingrepp 

I förarbetena till 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen uttalas att 
med uttrycket kroppsligt ingrepp avses främst våld mot människo-
kroppen. Dessutom hänförs hit läkarundersökningar, smärre in-
grepp som vaccinering och blodprovstagning samt liknande före-
teelser som brukar betecknas med ordet kroppsbesiktning.7 I 28 kap. 
12 § rättegångsbalken finns bestämmelser om kroppsbesiktning av 
personer misstänkta för brott. Av tredje stycket framgår att med 
kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre 
och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. 
Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att det numera står helt klart 
att med begreppet kroppsbesiktning avses inte endast undersökningar 

                                                                                                                                                          
2 Bertil Wennergren, Grundlagsskyddet för den kroppsliga integriteten, Svensk Juristtidning, 
1981, s. 131–136 och JO 2009/10 s. 39. 
3 SOU 1975:75 s. 357. Jämför prop. 2009/10:80 s. 248 avseende att uttrycket ”varje medborgare” 
har ersatts av ”var och en”.  
4 Prop. 1975/76:209 s. 140. I förarbetena hänvisas till 11 kap. 6 § tredje stycket regerings-
formen, som utan ändring i sak ersatts av 12 kap. 4 § regeringsformen andra stycket.  
5 Se exempelvis Ann-Charlotte Landelius, Vård- och omsorg i offentlig eller privat regi – en 
rättsvetenskaplig studie, 2006, s. 40 f.  
6 Se exempelvis Anders Eka m.fl. Regeringsformen – med kommentarer, 2012, s. 54. 
7 Prop. 1975/76:209 s. 147. 
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av själva människokroppen utan även provtagningar av kroppsutsönd-
ringar och andra kroppsprodukter.8 Till kroppsliga ingrepp bör 
också olika former av medicinering hänföras, i vart fall om de kan 
antas medföra påtagliga invändiga eller utvändiga kroppsliga föränd-
ringar.9  

Begreppet påtvingat 

Skyddet mot kroppsligt ingrepp gäller endast ingrepp som är på-
tvingade. I förarbetena till 2 kap. 6 § regeringsformen berörs inte 
närmare vad som avses med begreppet påtvingat. Att det omfattar 
situationer där det allmänna använder sig av maktmedel för att 
genomdriva åtgärden är dock tydligt. Detta kan innefatta direkt 
våldsanvändning från det allmännas sida. Ingreppet kan också vara 
påtvingat, om den enskildes motstånd bryts genom hot om någon 
sanktion.10 Ett ingrepp anses också vara påtvingat, om en företrädare 
för det allmänna uppträder på ett sätt som får till följd att någon med 
fog uppfattar sig vara tvungen att underkasta sig ingreppet. Som 
exempel på sådant uppträdande kan nämnas underförstådda eller 
uttryckliga påtryckningar av olika slag.11 Om den enskilde samtyckt 
till åtgärden är den inte att anse som påtvingad. Frivilligheten måste 
vara reell för att ett samtycke ska kunna ligga till grund för ett 
kroppsligt ingrepp.12  

Enligt 4 kap. 2 § patientlagen (2014:821) får hälso- och sjukvård 
inte ges utan patientens samtycke, om inte annat följer av patient-
lagen eller någon annan lag. I förarbetena till lagen uttalas bland 
annat följande. Innebörden av det grundlagsstadgade skyddet mot 
påtvingat kroppsligt ingrepp är bland annat att hälso- och sjukvård 
inte får ges mot någons vilja, det vill säga med tvång, om detta inte 
särskilt framgår av lag. Att hälso- och sjukvårdsåtgärder inte får vid-
tas utan patientens samtycke framgår endast indirekt av hälso- och 

                                                                                                                                                          
8 JO 2009/10 s. 39. 
9 Elisabeth Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling – En rättsvetenskaplig 
studie, 1994, s. 100. 
10 JO 2010/11 s. 509 och Gustaf Petrén och Hans Ragnemalm, Sveriges grundlagar, 12:e upp-
lagan, 1980, s. 54 f.  
11 JO 2003/04 s. 72. 
12 JO 2016/17 s. 500. 
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sjukvårdslagen (2017:30)13 och patientsäkerhetslagen (2010:659). 
Eftersom det är viktigt att dessa fundamentala rättigheter är kända 
för såväl patienter som närstående och hälso- och sjukvårdspersonal 
bör det tydliggöras i patientlagen att hälso- och sjukvård inte får ges 
utan patientens samtycke och att samtycke till fortsatt vård när som 
helst får tas tillbaka.14  

Det är alltså tydligt att åtgärder som utförs mot någons vilja utgör 
ett påtvingat ingrepp och att en åtgärd inte är påtvingad om den 
enskilde frivilligt lämnar samtycke till åtgärden. Det har gjorts olika 
tolkningar i doktrinen av om detta innebär att alla åtgärder som vid-
tas mot en person utan ett direkt samtycke är påtvingade eller om 
endast de åtgärder som vidtas mot någons vilja utgör tvång.  

Enligt Thomas Bull och Fredrik Sterzel avses med begreppet 
påtvingat inte bara fysiskt tvång genom våld utan även andra fall då 
ingreppet inte är helt frivilligt. I vissa situationer kan en enskild 
samtycka till ingrepp för att det finns ett underliggande hot eller en 
hotfullhet hos de myndigheter som vidtar åtgärden. Dessa situatio-
ner bör bedömas som att (ett giltigt) samtycke inte getts för att inte 
grundlagsskyddet ska kunna kringgås i praktiken. I tveksamma situ-
ationer får hänsyn tas till den konkreta situationen, den information 
den enskilde fått om sina handlingsalternativ och dennes förmåga att 
fatta ett helt informerat beslut i frågan.15  

Enligt Bertil Wennergren bör bestämmelsen tolkas på så sätt att 
endast kroppsligt ingrepp som sker mot personens vilja, uttryckt 
skriftligen, muntligen eller genom åtbörder, uppträdanden etcetera 
ska omfattas. Som skäl för detta anför han att det språkligt är svårt 
att betrakta ett ingrepp som görs utan en persons samtycke som 
påtvingat. Att handla egenmäktigt är inte liktydigt med att påtvinga 
något. En jämförelse med brottsbeskrivningen för olaga tvång leder 
också till att ingrepp utan inhämtande av samtycke inte kan bedömas 
som ett påtvingat ingrepp. Ytterligare ett skäl enligt Wennergren är 
att regeringsformen talar om andra påtvingade kroppsliga ingrepp än 
som anges i 2 kap. 4 och 5 §§ regeringsformen vilka handlar om 
dödsstraff, tortyr och liknande.16  
                                                                                                                                                          
13 I propositionen hänvisas till dåvarande hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som ersatts av 
den nu gällande hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
14 Jämför prop. 2013/14:106, s. 56. 
15 Thomas Bull och Fredrik Sterzel, Regeringsformen – En kommentar, 3:e upplagan, 2015 
s. 71 f. 
16 Bertil Wennergren, Enskilds rättsskydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp, Om våra rättig-
heter, Antologi utgiven av rättsfonden, 1980, s. 89 f. 
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Elisabeth Rynning anser att avgörande betydelse för om ett in-
grepp är påtvingat bör vara om den enskilde kan anses ha nödgats 
tåla det kroppsliga ingreppet. Tvånget kan antingen vara relativt och 
bestå i exempelvis påtryckningar i form av misshandel, hot om våld 
eller sanktioner av skiftande slag eller absolut, vilket innefattar såväl 
fysiskt betvingande av motståndet som de fall då den enskilde har 
berövats möjligheten att ge uttryck för något motstånd eller ens sin 
motvilja mot ingreppet i fråga. Denna senare situation kan föreligga 
till exempel när en medvetslös eller svårt sjuk person utsätts för åt-
gärder som han eller hon inte är införstådd med. En ytterligare för-
utsättning som Rynning anser nödvändig för att ingreppet ska kunna 
betraktas som påtvingat är att det ska finnas anledning att anta att 
vederbörande skulle ha motsatt sig det planerade ingreppet, om han 
eller hon blivit tillfrågad och åtminstone i grova drag varit införstådd 
med åtgärdens innebörd. Vad som avses är alltså en sorts hypotetisk 
motvilja mot ingreppet i fråga, eller ett antagande om att en sådan 
motvilja skulle föreligga om den enskilde kunde ta ställning. Dessa 
antaganden kan antingen vara av objektiv karaktär, det vill säga grunda 
sig på den inställning människor i allmänhet skulle ha i motsvarande 
situation, eller av subjektiv karaktär, det vill säga baserad på kunskap 
om just den berörda individens personliga åsikter och förhållanden.17 

4.2.2 Skyddet mot intrång som innebär övervakning och 
kartläggning av den enskildes personliga förhållanden 

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen är var och en gent-
emot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning 
eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Bestäm-
melsen tar sikte på att skydda information om den enskildes person-
liga förhållanden, vilket bland annat omfattar uppgifter om hälsa.18 
Av förarbetena till bestämmelsen framgår att den är avsedd att om-
fatta endast vissa kvalificerade intrång i den personliga integriteten. 
Vid bedömningen av vilka åtgärder som ska betraktas som ett bety-

                                                                                                                                                          
17 Rynning, 1994, s. 106 f. 
18 Prop. 2009/10:80 s. 177. 
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dande intrång ska både åtgärdens omfattning och uppgifternas ka-
raktär beaktas. Även åtgärdens ändamål och andra omständigheter 
kan ha betydelse vid bedömningen.19  

4.2.3 Begränsningar av skyddet  

Enligt 2 kap. 20 § regeringsformen får skyddet mot påtvingat kropps-
ligt ingrepp och skyddet mot intrång som innebär övervakning och 
kartläggning av den enskildes personliga förhållanden i 2 kap. 6 § 
regeringsformen begränsas genom lag. Begränsningar får göras en-
dast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 
samhälle och får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till det ändamål som har föranlett begränsningen. Detta följer av 
2 kap. 21 § regeringsformen. Av förarbetena framgår att bestämmel-
sen har till uppgift att ange dels att lagstiftarens syfte med en viss 
begränsning måste vara godtagbart, dels att begränsningen inte får 
gå längre än vad som är nödvändigt för att den ska tillgodose sitt 
ändamål, dels att avvägningen mellan de motstående intressena inte 
får leda till större inskränkningar i den berörda rättigheten än som är 
acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Bestämmelsen syftar ytterst 
till att understryka kravet på att lagstiftaren, när den beslutar om lag 
som inskränker fri- och rättigheter, noga redovisar sina syften.20  

Bestämmelser som innebär begränsningar av rättigheter ska regle-
ras i lag. Det innebär att det är riksdagen som ska besluta om in-
skränkningar. Möjligheterna att delegera normgivningen är i detta 
fall mycket begränsad och omfattar endast de situationer där reger-
ingen enligt 8 kap. 5 § regeringsformen bemyndigas att meddela 
föreskrifter om ikraftträdande och liknande.21  

                                                                                                                                                          
19 Ibid. s. 183 f. och 250. 
20 Prop. 1975/76:209 s. 153. 
21 2 kap. 20 § andra stycket regeringsformen. 
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4.3 Vissa relevanta bestämmelser inom hälso- 
och sjukvårdsförfattningarna  

4.3.1 God vård och kravet på vetenskap och beprövad 
erfarenhet 

Med hälso- och sjukvård avses enligt 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårds-
lagen åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador, sjuktransporter samt omhändertagande av 
avlidna. I förarbetena uttalas att hälso- och sjukvårdens vårdansvar i 
princip bör begränsas till att omfatta sådana vårdbehov som bedöms 
kräva insatser av medicinskt utbildad personal eller av sådan personal 
i samarbete med personal med viss annan kompetens.22 I kommen-
taren till hälso- och sjukvårdslagen uttalas att mot bakgrund av lag-
stiftningens konstruktion, måste man således utgå från att alla åtgär-
der som vidtas av till exempel en läkare för att ingripa mot somatiska 
eller psykiska problem utgör hälso- och sjukvård, när läkaren utnytt-
jar sina medicinska kunskaper.23 Hälso- och sjukvård är ett utvidgat 
begrepp och innefattar bland annat även abort och sterilisering.24 
Motsvarande gäller vid transplantation och donationsverksamhet 
som syftar till att organet eller det biologiska materialet ska tillvara-
tas för användning på människor.25  

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en 
god vård uppfylls. Det innebär, enligt 5 kap. 1 § hälso- och sjuk-
vårdslagen bland annat att vården ska vara av god kvalitet och att 
patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodo-
ses. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överens-
stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och patienterna 
ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som upp-
fyller dessa krav.26 Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet 
saknar en närmare definition. Enligt förarbetena till den tidigare 
lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjuk-

                                                                                                                                                          
22 Prop. 1981/82:97 s. 44. En liknande definition av hälso- och sjukvård finns i Socialstyrelsen 
föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 
utföras som egenvård. 
23 Lars-Åke Johnsson, Hälso- och sjukvårdslagen – Med kommentarer, 10:e upplagan, 2017 s. 38.  
24 Prop. 1981/82:97 s. 111. 
25 Jämför Lars-Åke Johnsson, 2017 s. 40 samt prop. 2011/12:95 s. 30, prop. 2007/08:96 s. 89 
och prop. 2005/06:141 s. 64. 
26 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen och 1 kap. 7 § patientlagen.  

 

299



Rättslig bakgrund SOU 2019:26 

68 

vården som ersatts av patientsäkerhetslagen innebär kravet på veten-
skap och beprövad erfarenhet bland annat att personalen är skyldig 
att känna till och iaktta de föreskrifter och allmänna råd som Social-
styrelsen i egenskap av central tillsynsmyndighet27 kan ha meddelat 
angående vården. Det innebär även att personalen måste följa ut-
vecklingen inom sina respektive områden så att de vid varje tillfälle 
kan ge den vård som är motiverad med hänsyn till vetenskap och 
beprövad erfarenhet.28 Regeringen har i propositionen om patient-
rörlighet inom EU uttalat att i kravet på vetenskap och beprövad 
erfarenhet ligger att de vårdåtgärder som vidtas med anledning av ett 
visst sjukdomstillstånd är relevanta för det tillståndet. Regeringen 
uttalade även att med vetenskap avses vanligen sådan samlad kun-
skap som inhämtats systematiskt och metodiskt inom ett specifikt 
område. En redovisning av vad som utgör vetenskap inom ett visst 
område måste bygga på all tillgänglig vetenskap.29 Innebörden av be-
greppet vetenskap och beprövad erfarenhet är inte statisk utan änd-
rar sig över tid.30 I doktrinen har framförts att kravet på vetenskap 
och beprövad erfarenhet syftar till att främja den enskilde patientens 
säkerhet och behandlingens effektivitet i den konkreta behandlings-
situationen.31  

4.3.2 Patientens självbestämmanderätt 

Kravet på god vård, enligt 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, inne-
bär också att vården ska bygga på respekt för patientens självbestäm-
mande och integritet. Detta är grundläggande principer som kommer 
till uttryck även i patientlagen.32 En beståndsdel av självbestämman-
derätten är att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utfor-
mas och genomföras i samråd med patienten. Patientens närstående 

                                                                                                                                                          
27 Socialstyrelsen utövar inte längre tillsyn över hälso- och sjukvården men meddelar fort-
farande föreskrifter och allmänna råd inom hälso- och sjukvårdsområdet.  
28 Prop. 1993/94:149 s. 118. 
29 Prop. 2012/13:150 s. 51 f. och s. 115. 
30 Ewa Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård – En medi-
cinrättslig studie, 2011, s. 233. 
31 Lena Wahlberg och Nils-Eric Sahlin, Om icke vedertagna behandlingsmetoder och kravet 
på vetenskap och beprövad erfarenhet, Förvaltningsrättslig tidskrift, 2017 nr 1, s. 54 f.  
32 4 kap. 1 § patientlagen. 
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ska också få möjlighet att medverka vid utformningen och genom-
förandet av vården, om det är lämpligt och förenligt med bestäm-
melser om sekretess och tystnadsplikt.33  

De kanske viktigaste delarna i patientens bestämmanderätt är be-
stämmelserna om information och samtycke. Inledningsvis kommer 
en beskrivning av de regler som gäller generellt vilket följs av en 
redogörelse för de särskilda bestämmelser som gäller för barn. Enligt 
4 kap. 2 § patientlagen får hälso- och sjukvård inte ges utan patient-
ens samtycke, om inte annat följer av patientlagen eller någon annan 
lag. I 4 kap. 4 § finns ett undantag för vård i akuta situationer. Undan-
tag från kravet på samtycke finns också bland annat i lagen (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård och smittskyddslagen (2004:168). Patien-
ten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke 
skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller 
hon samtycker till den aktuella åtgärden. Patienten får när som helst 
ta tillbaka sitt samtycke. Innan samtycke inhämtas ska patienten få 
information i enlighet med vad som anges i kapitel 3 i patientlagen 
och, om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller 
hon få information om vilka konsekvenser detta kan medföra.34  

Enligt patientlagen har en patient rätt till information om bland 
annat sitt hälsotillstånd, metoder som finns för undersökning, vård 
och behandling, det förväntade vård- och behandlingsförloppet samt 
väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.35 Även en 
patients önskan om att avstå från information ska respekteras. Den 
information som lämnas ska anpassas till mottagarens ålder, mog-
nad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsätt-
ningar.36 Det innebär bland annat att hälso- och sjukvårdsper-
sonalen, om det behövs, ska använda tolk. Med ”andra individuella 
förutsättningar” avses exempelvis funktionsnedsättning, utbildning, 
könsidentitet, religion och andra omständigheter som kan påverka 
hur informationen bör ges.37 Den som ger informationen ska så långt 
som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i 
och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska 

                                                                                                                                                          
33 5 kap. 1 och 3 §§ patientlagen. 
34 4 kap. 2 § patientlagen. 
35 3 kap. 1 § patientlagen. 
36 3 kap. 6 § patientlagen. 
37 Prop. 2013/14:106 s. 53. 
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lämnas skriftligen, om det behövs med hänsyn till mottagarens indi-
viduella förutsättningar eller om han eller hon ber om det. 38  

Patienten har i princip en obegränsad rätt att avstå från behand-
ling, och han eller hon kan därmed kräva att en åtgärd genast avbryts 
eller aldrig vidtas.39 Självbestämmanderätten i fråga om patienter 
som vill ha vård begränsas bland annat genom att vården ska stå i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.40 När 
det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten enligt 7 kap. 
1 § patientlagen få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon 
föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hän-
syn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för 
behandlingen framstår som befogat.  

Till stor del saknas bestämmelser om vad som gäller när en vuxen 
patient inte har förmåga att samtycka till vård. Utredningen om 
beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning 
lämnade 2015 förslag till regler om vad som ska gälla i sådana 
situationer.41 Förslagen har ännu inte lett till lagstiftningsåtgärder.  

I patientlagen finns en bestämmelse som gör vård i akuta situa-
tioner möjlig. Enligt 4 kap. 4 § patientlagen ska patienten få den 
hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut och 
allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller hennes 
vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan 
utredas. I förarbetena till bestämmelsen uttalas att det handlar om 
sådan nödvändig vård som inte kan anstå tills en patient eventuellt 
själv kan ta ställning till åtgärden. Det kan handla både om personer 
som endast tillfälligt saknar förmåga att uttrycka sin vilja och om 
personer som av olika anledningar mer varaktigt får anses sakna 
beslutskompetens men som befinner sig i en nödsituation. Under 
den tid ett akut eller i övrigt nödvändigt omhändertagande pågår är 
en nödsituation fortfarande för handen. När så inte längre är fallet 
och patienten fortfarande inte är i stånd att uttrycka sin vilja ska vård 
inte längre kunna ges med stöd av bestämmelsen. Bestämmelsen är 

                                                                                                                                                          
38 3 kap. 7 § patientlagen.  
39 Prop. 1981/82:97 s. 118 och prop. 2013/14:106 s. 56. 
40 Prop. 1981/82:97 s. 50. 
41 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning, 
SOU 2015:80. 
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tillämplig när det handlar om att rädda en persons liv eller att und-
vika svåra konsekvenser för dennes hälsa.42  

I patientlagen finns särskilda bestämmelser vad gäller vård av 
barn. När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktu-
ella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Bar-
nets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller 
hennes ålder och mognad. När patienten är ett barn ska även barnets 
vårdnadshavare få information enligt 3 kap. patientlagen, om inte 
bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta.43 Det 
finns även ett allmänt krav om att barnets bästa särskilt ska beaktas 
när hälso- och sjukvård ges till barn. Det framgår av 1 kap. 8 § pati-
entlagen. Vad som är barnets bästa måste bedömas utifrån förhåll-
andena i varje enskilt fall. Enligt förarbetena ska bedömningen bygga 
på vetenskap och beprövad erfarenhet och ska, beroende på barnets 
ålder och mognad, utgå från underlag från vårdnadshavare och det 
som barnet själv ger uttryck för.44  

4.3.3 Livsuppehållande behandling och vård i livets slutskede  

Det finns få bestämmelser som tar sikte på vård i livets slutskede. De 
bestämmelser som ovan beskrivits är naturligtvis tillämpliga även i 
dessa situationer. Utöver detta har Socialstyrelsen meddelat före-
skrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande be-
handling. Av 2 kap. 3 § följer att det för en patient med ett livs-
hotande tillstånd ska utses en legitimerad läkare som fast vårdkontakt. 
Detta ska göras så snart som möjligt efter det att en behandlande 
läkare har konstaterat tillståndet. Den fasta vårdkontakten ska bland 
annat fastställa målen för vården och ta ställning till hur patientens 
behov av hälso- och sjukvård ska tillgodoses.45 I kapitel 3 i före-
skrifterna med rubriken ”När det inte är förenligt med vetenskap 
och beprövad erfarenhet att ge livsuppehållande behandling” anges 
bland annat följande. Inför ett ställningstagande att inte inleda eller 
inte fortsätta livsuppehållande behandling ska den fasta vårdkontak-
ten rådgöra med minst en annan legitimerad yrkesutövare. Den fasta 

                                                                                                                                                          
42 Prop. 2013/14:106 s. 60 f och 120. 
43 3 kap. 3 och 5 §§ och 4 kap. 3 § patientlagen. 
44 Prop. 2013/14:106 s. 112. 
45 2 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling. 
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vårdkontakten ska i patientjournalen dokumentera sitt ställnings-
tagande till livsuppehållande behandling och när och på vilka grunder 
han eller hon har gjort det. Vidare ska i patientjournalen antecknas 
med vilka yrkesutövare den fasta vårdkontakten rådgjort, uppgifter 
om samråd med patienten samt uppgifter om vilken information 
som getts till patient och närstående och deras inställning.  

I kapitel 4 finns särskilda bestämmelser kring förfarandet när en 
patient inte vill ha livsuppehållande behandling. I dessa fall ska den 
fasta vårdkontakten bedöma patientens psykiska status och förvissa 
sig om att patienten förstår informationen, kan inse och överblicka 
konsekvenserna av att behandling inte inleds eller inte fortsätter, har 
haft tillräckligt med tid för sina överväganden och står fast vid sin 
inställning. När förutsättningarna i kapitlet är uppfyllda ska den 
fasta vårdkontakten ta ställning i enlighet med patientens önskemål 
och ombesörja att behandlingen inte inleds eller inte fortsätter.  

Om det inte finns någon fast vårdkontakt utsedd för patienten, 
ska någon annan legitimerad läkare som deltar i patientens vård i stället 
tillämpa bestämmelserna i kapitel 3 och 4.46  

Utöver regleringen har Socialstyrelsen tagit fram en handbok –  
Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Det finns också 
olika riktlinjer. Bland annat har Svenska Läkaresällskapet och Svensk 
sjuksköterskeförening tagit fram Etiska riktlinjer vid ställningstag-
ande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling 
och Svensk förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) har tagit 
fram riktlinjerna Livsuppehållande behandling – Behandlingsstrategi 
inom intensivvården.  

4.3.4 Bestämmelser om hur döden fastställs  

En förutsättning för att organ ska kunna tas från en avliden är att 
denna dödförklarats med tillämpning av lagen (1987:269) om krite-
rier för bestämmande av människans död.47 Enligt 1 § i lagen ska, vid 
tillämpning av bestämmelser i lag eller annan författning som till-
skriver en människas död rättslig betydelse, gälla att en människa är 
död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har 
fallit bort. Vi tillämpar alltså i Sverige ett så kallat hjärnrelaterat 

                                                                                                                                                          
46 3 kap. 4 § och 4 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande 
behandling. 
47 Prop. 1994/95:148 s. 24. 
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dödsbegrepp. I förarbetena uttalas att det är väsentligt att skilja 
begreppet död från de metoder med vars hjälp man kan fastställa att 
döden har inträtt. Uttrycken ”hjärndöd” och ”hjärtdöd” kan vara 
vilseledande just av den anledningen att man kan förledas att tro att 
det finns två olika slag av död. Det finns naturligtvis bara en död, 
men det finns olika sätt att konstatera att döden har inträtt. Dessa 
kan vara indirekta – varaktigt hjärt- och andningsstillestånd – eller 
direkta – genom en undersökning av hjärnan.48  

Det ankommer, enligt 2 § lagen om kriterier för bestämmande av 
människans död, på läkare att i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt. Detta ska 
ske, om andning och blodcirkulation upphört och stilleståndet varat 
så lång tid att det med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga 
funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort, så kallade indirekta 
kriterier. Upprätthålls andning och blodcirkulation på konstgjord 
väg, ska dödens inträde i stället fastställas, om en undersökning av 
hjärnan med säkerhet visar att hjärnans samtliga funktioner totalt 
och oåterkalleligt har fallit bort, så kallade direkta kriterier. Vilka 
närmare kriterier som ska beaktas vid bedömningen av om döden 
inträtt framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död. 
Enligt dessa ska vid misstanke om total hjärninfarkt, oavsett orsak, 
under pågående respiratorbehandling dödsfallet fastställas med hjälp 
av direkta kriterier.49  

När det har fastställts att döden har inträtt får medicinska insatser 
fortsätta, om det behövs för att bevara organ eller annat biologiskt 
material i avvaktan på ett transplantationsingrepp eller, med avseende 
på en gravid kvinna som bär på ett livsdugligt foster, för att rädda 
livet på det väntade barnet. Detta framgår av 2 a § lagen om kriterier 
för bestämmande av människans död. Insatserna får inte pågå längre 
tid än 24 timmar, om det inte finns synnerliga skäl. I förarbetena 
uttalas att åtgärder som kräver respiratorinsatser efter döden ska 
vidtas skyndsamt. Det anses inte förenligt med ett respektfullt för-
hållningssätt till en avliden att utsträcka tiden längre än nödvändigt. 
För att tidsgränsen inte ska få orimliga konsekvenser bör det dock 

                                                                                                                                                          
48 Prop. 1986/87:79 s. 13 och 33. 
49 4 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av 
människans död. 

 

305



Rättslig bakgrund SOU 2019:26 

74 

öppnas en möjlighet att i undantagsfall utsträcka denna tid. För detta 
bör dock krävas synnerliga skäl. Möjligheten att rädda människoliv 
genom att överskrida den tidsfrist som normalt gäller kan utgöra ett 
sådant skäl.50  

4.4 Bestämmelser om donation och transplantation 

4.4.1 Författningar som reglerar donation och transplantation 

De grundläggande bestämmelserna om donation och transplantation 
finns i transplantationslagen. Därutöver finns det särskilda bestäm-
melser om hanteringen av organ respektive vävnader och celler i 
lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga 
organ och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid 
hantering av mänskliga vävnader och celler med tillhörande förord-
ningar.51 Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter om hanteringen av 
mänskliga organ avsedda för transplantation och föreskrifter 
(SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och 
celler. Sedan maj 2018 regleras donationsregistret genom förord-
ningen (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen. En full-
ständig presentation av dessa författningar kommer inte att ges här. 
Fokus i beskrivningen kommer vara på bestämmelserna i trans-
plantationslagen om när donation från avlidna får ske.  

4.4.2 Transplantationslagen 

Allmänna bestämmelser om donation och transplantation 

I transplantationslagen regleras donation av organ och annat bio-
logiskt material från avlidna och levande donatorer. Utöver organ 
kan blod, vävnader och celler doneras. Transplantationslagen är dock 
inte tillämplig på transplantation av könsceller eller organ som pro-
ducerar könsceller. Transplantationslagen gäller inte heller när det 
biologiska materialet tas för att behandla den som ingreppet görs på.52  

                                                                                                                                                          
50 Prop. 1994/95:148 s. 71. 
51 Förordningen (2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga 
organ och förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänsk-
liga vävnader och celler. 
52 2 § transplantationslagen. 
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Tillvaratagande enligt transplantationslagen kan göras för behand-
ling av sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa, det vill 
säga transplantation. Tillvaratagandet kan också enligt lagen göras 
för så kallat annat medicinskt ändamål. Ett väsentligt sådant ändamål 
är läkemedelsframställning, exempelvis blod som används för fram-
ställning av livräddande immunsubstanser vid behandling av blödar-
sjuka. Annat medicinskt ändamål kan även avse forskning eller 
medicinsk undervisning.53 Beslut om ingrepp enligt lagen fattas av 
den läkare som är medicinskt ansvarig för verksamheten eller den 
läkare till vilken den medicinskt ansvarige läkaren har uppdragit att 
besluta. Beslutet får dock inte fattas av en läkare som ansvarar för 
vården av den person till vilken en transplantation ska ske eller som 
ska använda det biologiska materialet för annat medicinskt ända-
mål.54 

Bestämmelser om donation från avlidna 

Utgångspunkten i transplantationslagen är att biologiskt material 
avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål får tas från 
en avliden människa, om denne har medgett det eller det på annat 
sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överensstämmelse med den 
avlidnes inställning. Detta framgår av 3 § första stycket transplanta-
tionslagen. Medgivandet kan vara generellt eller avse ingrepp endast 
för något visst ändamål eller vara begränsat på annat sätt.55 Enligt 3 § 
andra stycket får i annat fall än som avses i första stycket biologiskt 
material tas, om inte den avlidne skriftligen har motsatt sig ett sådant 
ingrepp eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns anled-
ning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning. 
Att få fram om den avlidne har haft en negativ inställning till ett 
ingrepp ställer, enligt förarbetena, i allmänhet större krav på utred-
ningen än om det gäller att få fram en positiv inställning. Ett skäl att 
anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning kan till 
exempel vara medlemskap i en förening som uttryckligen tagit ställ-
ning mot transplantationer. Uppgifter om uttalanden eller andra 

                                                                                                                                                          
53 Prop. 1994/95:148 s. 73. 
54 12 § transplantationslagen. 
55 Prop. 1994/95 :148 s. 75. 
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tecken på den avlidnes inställning kan i första hand lämnas av när-
stående, men även läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal 
som vårdat den avlidne kan komma att bidra med upplysningar.56 
Donation får alltså genomföras om den avlidne har medgett det eller 
det på annat sätt kan utredas att den avlidne ville donera sina organ 
efter döden. Om det inte finns ett sådant medgivande, får donation 
ändå genomföras, om den avlidne inte motsatt sig det eller det av 
annat skäl finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot 
dennes vilja, vi kallar detta okänd inställning. Enligt 3 § tredje 
stycket får ett ingrepp dock inte göras om uppgifterna om den av-
lidnes inställning är motstridiga eller det annars finns särskilda skäl 
mot ingreppet. I förarbetena uttalas att, om det inte finns någon 
direkt anledning att anta att ingreppet skulle vara i strid med den 
avlidnes inställning men det ändå finns någon omständighet som 
inger tvekan, det i allmänhet får anses finnas särskilda skäl mot 
ingreppet.57  

Av förarbetena till transplantationslagen framgår att ett lämnat 
medgivande kan återtas när som helst. Även ett skriftligt medgivande 
kan återkallas muntligen. Om den avlidne återtagit sitt medgivande 
eller på annat sätt uttryckligen motsatt sig ingreppet, får sådant 
naturligtvis inte ske. På motsvarande sätt kan ett skriftligt eller 
muntligt förbud återtas.58  

Om det är okänt vilken inställning till donation den avlidne hade 
och donation aktualiseras på grund av att det inte finns anledning att 
anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning, har när-
stående till den avlidne enligt 4 § transplantationslagen en så kallad 
vetorätt. Ingrepp får i sådana fall inte göras, om någon som stått den 
avlidne nära motsätter sig det. Om det finns personer som stått den 
avlidne nära, får ingrepp inte göras innan någon av dessa har under-
rättats om det tilltänkta ingreppet och om rätten att förbjuda det. 
Den underrättade ska även ges skälig tid att ta ställning till ingreppet. 
Av förarbetena framgår att, även om det finns flera personer som 
stått den avlidne nära, det är tillräckligt att någon av dessa under-
rättas. Ingrepp är inte tillåtet när det inte inom tillgänglig tid går att 
klarlägga om det finns några personer som står den avlidne nära.59  

                                                                                                                                                          
56 Ibid s. 76. 
57 Ibid s. 76. 
58 Ibid s. 76. 
59 Ibid s. 78. 
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Med någon som stått den avlidne nära avses i första hand familjen 
och andra nära anhöriga, det vill säga make/maka, sammanboende, 
barn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, barn till make/maka 
som inte är ens eget med flera. Även andra, som mycket nära vänner, 
kan vara att anse som personer som stått den avlidne nära. Å andra 
sidan kan det finnas fall där en nära släkting som den avlidne inte 
haft någon kontakt med sedan lång tid bör anses utesluten ur den 
avsedda kretsen.60 Det är tillräckligt att någon som ingår i kretsen 
närstående motsätter sig ingreppet för att detta inte ska få genom-
föras.61  

Närstående har alltså dubbla roller. I första hand kan de vara en 
källa till information om den avlidnes inställning och i andra hand, 
om den avlidnes inställning inte kan fastställas, kan de ha en egen 
bestämmanderätt genom rätten att förbjuda donation. I förarbetena 
påtalas vikten av att de närståendes möjligheter att som vittnen klar-
lägga den avlidnes inställning ska ha uttömts innan deras egen be-
stämmanderätt blir aktuell.62  

I transplantationslagen finns inte några särskilda bestämmelser 
om donation från avlidna barn eller vuxna personer med mer lång-
varig beslutsoförmåga. I förarbetena uttalas att utgångspunkten här, 
som i andra fall, måste vara att den avlidnes uppfattning ska följas. 
Inte minst viktigt är det att en underårig eller en person med psykisk 
funktionsnedsättning63 som motsätter sig ingrepp kan vara förvissad 
om att något ingrepp inte görs i strid mot hans eller hennes vilja. Om 
den avlidne varit så ung eller haft en sådan psykisk funktionsned-
sättning som inneburit att han eller hon inte förstått innebörden av 
ett veto eller ett medgivande kan detta inte tillerkännas verkan. 
Frågan om tillåtligheten av ett ingrepp får då avgöras enligt bestäm-
melserna i 4 §.64 För donationsregistret finns särskilda bestämmelser 
om barn. Om ett barn inte har fyllt 15 år, får anmälan till registret 
göras enbart av hans eller hennes vårdnadshavare. När ett barn har 
fyllt 15 år får anmälan göras enbart av honom eller henne själv. De 
barn som har fyllt 15 år och finns med i registret ska informeras om 

                                                                                                                                                          
60 Ibid s. 78. 
61 Ibid s. 77. 
62 Ibid s. 29. 
63 I förarbetena används begreppet psykisk störning. 
64 Prop. 1994/95:148 s. 30 och 77.  
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detta och hur de ska gå till väga för att uppgifter i registret ska änd-
ras, raderas eller gallras.65 Vid donation från levande givare finns sär-
skilda bestämmelser för barn och vuxna personer med nedsatt be-
slutsförmåga i 8 § transplantationslagen.  

4.4.3 Direktiv och lagar om kvalitets- och säkerhetsnormer 

Europeiska unionen, EU, har tagit fram flera direktiv inom donations-
området. Vad gäller donation av vävnader och celler är den centrala 
författningen Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/23/EG 
om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, 
tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och 
distribution av mänskliga vävnader och celler, vävnadsdirektivet. 
Direktivet är genomfört i svensk rätt genom bland annat lagen om 
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader 
och celler. Lagen innehåller bestämmelser om kvalitets- och säker-
hetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler som är 
avsedda för användning på människor eller för tillverkning av läke-
medel för människor. Den är däremot inte tillämplig på organ eller 
delar av organ, som ska användas för samma ändamål som ett helt 
organ i människokroppen. Syftet med lagen är att skydda männi-
skors hälsa. Lagen ska tillämpas på verksamhet vid vävnadsinrätt-
ningar och innehåller bland annat bestämmelser om tillstånd och 
villkor för vävnadsinrättningar. Det finns även bestämmelser kring 
anmälan av misstänkta eller konstaterade allvarliga biverkningar och 
allvarliga avvikande händelser. I Socialstyrelsens föreskrifter om dona-
tion och tillvaratagande av vävnader och celler finns bestämmelser 
om utredning av de medicinska förutsättningarna inför donation av 
vävnader och celler som har sin grund i vävnadsdirektivet och kom-
missionens direktiv 2006/17/EG om genomförande av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/23/EG när det gäller vissa tekniska 
krav för donation, tillvaratagande och kontroll av mänskliga vävna-
der och celler.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 
2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda 
för transplantation, organdirektivet, tar sikte på att i olika skeden i 
hanteringen av mänskliga organ avsedda för transplantation säkra 

                                                                                                                                                          
65 6 § förordningen om donationsregister hos Socialstyrelsen. 
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kvaliteten och säkerheten hos dessa organ. Medlemsstaterna ska 
bland annat se till att alla tillvaratagna organ och deras donatorer 
karakteriseras före transplantation. Med detta avses en insamling av 
relevanta uppgifter om kännetecken hos donatorn respektive ett 
organ vilka behövs för att utvärdera lämpligheten för organdonation. 
Lämpliga rutiner för karakteriseringen krävs enligt direktivet för att 
informationen om organ- och donatorkarakterisering når transplan-
tationscentrumet i tid. I Sverige har direktivet genomförts genom 
bland annat lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering 
av mänskliga organ. Lagen har samma syfte som lagen om kvalitets- 
och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, 
nämligen att skydda människors hälsa. Den tillämpas vid donation, 
kontroll, karakterisering, tillvaratagande, bevarande, transport och 
transplantation av mänskliga organ avsedda för transplantation. Vård-
givare som ansvarar för att tillvarata organ eller transplantera organ 
är skyldiga att anmäla misstänkta eller konstaterade allvarliga av-
vikande händelser och allvarliga biverkningar som kan påverka orga-
nets säkerhet och kvalitet till den vårdgivare som transplanterat 
respektive tillvaratagit berört organ. Anmälan ska även göras till In-
spektionen för vård och omsorg. Organdirektivets bestämmelser om 
organ- och donatorkarakterisering har genomförts genom Social-
styrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för 
transplantation.  

4.5 Internationella bestämmelser 

4.5.1 Europakonventionen  

Inledning 

Sverige är anslutet till den europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
Europakonventionen. Konventionen inkorporerades och blev en del 
av svensk lagstiftning genom lagen (1994:1219) om den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna som trädde i kraft 1995. Enligt 2 kap. 19 § 
regeringsformen får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid 
med Sveriges åtaganden på grund Europakonventionen. Konven-
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tionsstaternas skyldighet att leva upp till sina åtaganden enligt kon-
ventionen kan prövas av den Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna, Europadomstolen.  

Av de mänskliga rättigheter som Europakonventionen omfattar 
är det i första hand artikel 8 som är av betydelse för skyddet av integ-
riteten. Enligt denna artikel har var och en rätt till respekt för sitt 
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. En närmare 
redogörelse för artikeln följer i avsnittet nedan. Vissa rättigheter som 
berör privatlivet skyddas dessutom av andra artiklar i konventionen. 
Tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling, vilket artikel 3 
förbjuder, är allvarliga ingrepp i en persons integritet och kan vid 
allvarliga kränkningar bli tillämpbar även inom hälso- och sjukvår-
dens område. Vidare skyddas genom artikel 2 rätten till liv. Artikeln 
innebär inte bara en skyldighet för staterna att avhålla sig från av-
siktligt dödande utan ett konventionsbrott kan också föreligga om 
en person omkommer till följd av vårdslöst handlande från myndig-
heternas sida.66  

Skyddet av privatlivet i artikel 8 

Skyddet av privatlivet  

Av artikel 8.1 i Europakonventionen följer att var och en har rätt till 
respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespon-
dens. Skyddet är dock inte absolut utan får enligt artikel 8.2 in-
skränkas.  

Primärt medför skyddet för privat- och familjeliv en skyldighet 
för staten att avhålla sig från ingrepp i den skyddade rättigheten, men 
artikeln ålägger även staten att vidta positiva åtgärder för att skydda 
den enskildas privata sfär. Sådana åtgärder kan utgöras av lagstiftning 
men också skydd mot övergrepp i särskilda situationer. Även utan 
att det förekommit något ingripande från en myndighet eller offent-
lig tjänsteman kan staten således bryta mot artikel 8 genom att tole-
rera en existerande situation eller genom att inte skapa tillräckligt 
rättsligt skydd. Staten kan då bli ansvarig för sin underlåtenhet trots 

                                                                                                                                                          
66 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakon-
ventionen om de mänskliga rättigheterna, 4:e upplagan, 2012, s. 57 f. 
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att det specifika övergreppet har utförts av enskild person för vars 
handlande staten inte i och för sig är ansvarig.67 

Europadomstolen har uttalat att medicinska ingrepp utan fritt 
och informerat samtycke från patienten är ett ingrepp i patientens 
rätt till privatliv som skyddas enligt artikel 8.68 Även medicinska 
undersökningar av mindre ingripande karaktär, till exempel blod-
prov, kan vara en kränkning av skyddet av privatlivet.69 

Europadomstolen har tagit upp ett par fall som rör donation från 
avlidna. Båda målen rör Lettland. I målet Petrova mot Lettland70 
hade sökandens son fått svåra skador efter en bilolycka och avled 
efter att ha vårdats en kortare tid på sjukhus. I direkt anslutning till 
att han avled tillvaratogs organ utan att hans mamma informerades. 
Hon kunde därigenom inte heller ta till vara sin rätt enligt lettisk lag 
att samtycka till eller motsätta sig donation. I målet Elberte mot 
Lettland71 hade den sökandes make avlidit efter en bilolycka. I sam-
band med obduktion tillvaratogs vävnad. Detta skedde utan att sökan-
den informerades. Hon kunde därför inte utöva sin rätt enligt lettisk 
lag att som nära anhörig samtycka till eller motsätta sig tillvaratag-
andet. Domstolen konstaterade i båda målen att det rörde sig om 
ingrepp i skyddet av de anhörigas privatliv. Domstolen fann att den 
lettiska rätten gav närmaste anhöriga rätt att uttrycka sin inställning 
men att lagen var otydlig om hur denna rättighet skulle kunna ut-
övas. Inskränkningen skedde därmed inte med stöd av lag i den 
mening som avses i artikel 8.2 Europakonventionen. Innehållet i 
artikel 8.2 som reglerar möjligheten till inskränkningar av rätten till 
privatliv redovisas i avsnittet nedan.  

Inskränkningar av skyddet 

Rätten till respekt för privat- och familjeliv får enligt artikel 8.2 in-
skränkas med stöd av lag. För att rättigheten ska få inskränkas krävs 
att det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 

                                                                                                                                                          
67 Hans Danelius, 2012, s. 347. 
68 Europadomstolens beslut 9 juni 2015 i målet G.H mot Ungern (nr 54041/14) p. 22 med 
hänvisningar. 
69 Europeiska kommission för de mänskliga rättigheterna, beslut den 13 december 1979, X 
mot Österrike (nr 8278/78). 
70 Europadomstolens dom 24 juni 2014 (nr 4605/05). 
71 Europadomstolens dom den 13 januari 2015 (nr 61243/08). 
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statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska väl-
stånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd 
för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

Att inskränkningen ska ske med stöd av lag innebär även ett krav 
på att lagen uppfyller rimliga anspråk på rättssäkerhet. Den får inte 
vara godtycklig och måste vara utformad med tillräcklig precision så 
att inskränkningarna i rimlig utsträckning kan förutses. Att lagen ger 
de rättstillämpande organen tolkningsutrymme eller rätt till sköns-
mässig prövning är inte oförenligt med kravet på förutsebarhet, 
under förutsättning att gränserna för den skönsmässiga bedöm-
ningen är tillräckligt klara för att ge individen skydd mot godtyckliga 
ingrepp.72  

Att inskränkningen ska vara nödvändig i ett demokratiskt sam-
hälle innebär ett krav på att det ska finnas ett angeläget samhälleligt 
behov. Konventionsstaterna har en viss bedömningsmarginal (mar-
gin of appreciation) att avgöra om en inskränkning är nödvändig, 
men inskränkningen måste vara proportionerlig.73  

4.5.2 EU:s stadga 

EU antog 2010 en gemensam stadga om de grundläggande rättig-
heterna.74 I stadgan finns ett skydd för den kroppsliga integriteten 
som liknar skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § 
regeringsformen och skyddet för privatlivet i artikel 8 Europakon-
ventionen. Enligt artikel 3 i stadgan har var och en rätt till fysisk och 
mental integritet. Inom medicin och biologi ska i synnerhet respek-
teras den berörda personens fria och informerade samtycke, på de 
villkor som föreskrivs i lag. I den mån stadgan omfattar rättigheter 
som motsvarar sådana som garanteras av Europakonventionen ska 
de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Detta hin-
drar dock inte att unionsrätten kan tillförsäkra ett mer långtgående 
skydd.75  

Precis som i regeringsformen och Europakonventionen finns 
enligt artikel 52.1 möjlighet att begränsa den aktuella rättigheten. 

                                                                                                                                                          
72 Hans Danelius, 2012, s. 351. 
73 Ibid. 
74 2010/C 83/02. 
75 Artikel 52.3 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  
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Begränsningar ska vara föreskrivna i lag och förenliga med det väsent-
liga innehållet i rättigheterna och friheterna. Begränsningar får vidare, 
med beaktande av proportionalitetsprincipen, göras endast om de är 
nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse 
som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra människors 
rättigheter och friheter. 

4.5.3 Biomedicinkonventionen 

Allmänt om konventionen 

Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin,76 
Biomedicinkonventionen, antogs 1997. Syftet med konventionen är 
att parterna ska skydda alla människors värde och identitet och utan 
diskriminering garantera respekt för allas integritet och andra rättig-
heter och grundläggande friheter med avseende på tillämpningen av 
biologi och medicin.77 Av artikel 2 i konventionen följer att männi-
skans intresse och välfärd ska gå före samhällets eller vetenskapens 
egna intressen. Till konventionen finns en förklarande rapport som 
har tagits fram av Europarådets generalsekretariat.78 Konventionen 
trädde i kraft 1999. Sverige undertecknade konventionen 1997 men 
har dock inte ratificerat den. Konventionen är alltså inte bindande 
för Sverige. Till konventionen finns även flera tilläggsprotokoll varav 
ett rör transplantation av organ och vävnader.79 

Krav på samtycke 

Av artikel 5 i Biomedicinkonventionen framgår att ingrepp inom 
hälso- och sjukvårdens område får företas endast efter det att den 
berörda personen gett ett fritt och informerat samtycke till ingrep-
pet. Personen ska i förväg få erforderlig information om syftet med 
                                                                                                                                                          
76 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with 
regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Bio-
medicine. Konventionen kallas även för Oviedokonventionen.  
77 Artikel 1 Biomedicinkonventionen. 
78 Explanatory Report to the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of 
the Human Being with the regard to the Application of Biology and Medicine: Convention 
on Human Rights and Biomedicine. 
79 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning 
Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin. 
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ingreppet och dess karaktär samt om vilka konsekvenser och risker 
ingreppet innebär. Det står personen i fråga fritt att när som helst 
återkalla sitt samtycke. Enligt den förklarande rapporten ska uttrycket 
ingrepp tolkas i sin vidaste innebörd och omfatta alla medicinska 
handlingar vilket särskilt innefattar förebyggande vård, diagnosti-
cering, behandling, rehabilitering och forskning.80 Informationen 
om ett ingrepp ska vara individuellt anpassad.81 Den som lämnat 
samtycket får inte ha utsatts för press av något slag.82 I den förkla-
rande rapporten anges vidare att ett samtycke kan ha olika former. 
Det kan vara uttryckligt eller underförstått. Ett uttryckligt samtycke 
kan vara muntligt eller skriftligt. I artikel 5 ställs inga formkrav på 
samtycket utan formen är beroende av ingreppets eller åtgärdens 
karaktär.83 

I artikel 6 finns bestämmelser om skydd för personer som inte 
kan ge sitt samtycke. Huvudregeln är att ingrepp inom hälso- och 
sjukvårdens område får utföras på en person som inte har förmåga 
att lämna samtycke endast om ingreppet är till stor nytta för honom 
eller henne. Undantag från denna huvudregel är under särskilda vill-
kor möjlig när det gäller forskning (artikel 17) och tagande av rege-
nerativ vävnad från levande donator, det vill säga vävnad som åter-
bildas (artikel 20). Om samtycke inte kan inhämtas på grund av en 
nödsituation får, enligt artikel 8, ett nödvändigt medicinskt motiverat 
ingrepp omedelbart genomföras, om det är till nytta för personens 
hälsa.  

I de fall då en vuxen enligt lag saknar förmåga att ge sitt samtycke 
till ingreppet på grund av psykisk funktionsnedsättning, sjukdom 
eller liknande orsak, får ingreppet genomföras endast med bemyndi-
gande av hans eller hennes ställföreträdare eller av en myndighet eller 
en person eller en instans som lagen föreskriver. Den enskilde ska så 
långt som möjligt delta i samtyckesförfarandet.84 Av den förklarande 
rapporten framgår att med liknande orsak avses exempelvis olyckor 
eller medvetslöshetstillstånd som innebär att den berörda personen 
inte kan formulera eller kommunicera sina önskemål.85 I de fall då en 

                                                                                                                                                          
80 Punkt 34 i den förklarande rapporten till Biomedicinkonventionen. 
81 Punkt 36 i den förklarande rapporten till Biomedicinkonventionen. 
82 Punkt 35 i den förklarande rapporten till Biomedicinkonventionen. 
83 Punkt 37 i den förklarande rapporten till Biomedicinkonventionen. 
84 Artikel 6.3 Biomedicinkonventionen. 
85 Punkt 43 i den förklarande rapporten till Biomedicinkonventionen. 
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underårig enligt lag saknar förmåga att ge sitt samtycke till ingrep-
pet, får ingreppet genomföras endast med bemyndigande av hans 
eller hennes ställföreträdare eller av en myndighet eller en person 
eller instans som lagen föreskriver. Den underåriges uppfattning ska 
ges större tyngd i takt med hans eller hennes stigande ålder och 
mognadsgrad.86  

Artikel 20 reglerar donation från levande givare. Enligt artikeln 
får organ eller vävnad inte tas från en person som saknar förmåga att 
samtycka till åtgärden. Under särskilda villkor kan dock regenerativ 
vävnad tas från en person som saknar sådan förmåga.  

Enligt artikel 9 ska hänsyn tas till tidigare uttryckta önskemål om 
medicinska ingrepp, om patienten vid tiden för ingreppet inte är i 
stånd att uttrycka sina önskemål. Av den förklarande rapporten fram-
går att artikeln är tänkt att tillämpas i situationer där en person i för-
väg uttryckt sin inställning till en förutsebar situation i vilken han 
eller hon inte längre är förmögen att uttrycka sin inställning till åt-
gärden. Det innebär inte att dessa önskemål nödvändigtvis ska följas. 
Om exempelvis önskemålen uttrycktes lång tid innan ingreppet 
aktualiseras och vetenskapen därefter har utvecklats, kan det finnas 
skäl för att inte följa patientens tidigare uttryckta önskemål.87 

Även i förhållande till Biomedicinkonventionen är det möjligt att 
genom lag göra begränsningar. Begränsningarna ska vara nödvändiga 
i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till allmänhetens säkerhet, 
för att förhindra brott, för att skydda den allmänna hälsan eller för 
att skydda andras fri- och rättigheter.88 Enligt den förklarande rap-
porten ska undantagen tolkas i ljuset av Europadomstolens praxis 
rörande möjligheten till inskränkningar av rättigheter i Europakon-
ventionen. Begränsningar måste uppnå kraven på nödvändighet, pro-
portionalitet och subsidiaritet, där hänsyn tas till kulturella skillna-
der i medlemsstaterna.89 

                                                                                                                                                          
86 Artikel 6.2 Biomedicinkonventionen. 
87 Punkt 60 och 62 i den förklarande rapporten till Biomedicinkonventionen. 
88 Artikel 26 Biomedicinkonventionen. 
89 Punkt 159 i den förklarande rapporten till Biomedicinkonventionen. 
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Tilläggsprotokoll rörande transplantation av organ 
och vävnader 

I tilläggsprotokollet till Biomedicinkonventionen rörande transplan-
tation av organ och vävnader finns bestämmelser om donation från 
levande och avlidna donatorer samt bestämmelser rörande trans-
plantation. I protokollet finns inte några bestämmelser om medi-
cinska insatser i donationssyfte. Sverige har varken undertecknat 
eller ratificerat tilläggsprotokollet.  

Enligt artikel 16 i konventionen får organ eller vävnader inte till-
varatas från en avliden person, om denne inte dödförklarats i enlighet 
med nationell rätt. Av artikel 17 framgår att organ och vävnader inte 
får tillvaratas från en avliden person, om inte samtycke eller ett 
sådant godkännande som krävs enligt lag har erhållits. Ingrepp får 
inte utföras, om den avlidne har motsatt sig ingreppet. Alla person-
uppgifter som rör donatorn eller mottagaren ska vara sekretess-
belagda vilket följer av artikel 23 som även innehåller bestämmelser 
om behandling av sådana uppgifter. Parterna ska, enligt artikel 19, 
vidta alla rimliga åtgärder för att främja donation från avlidna.  
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5 Internationell utblick 

5.1 Inledning 

I detta kapitel redogör vi kortfattat för hur andra länder i Europa har 
valt att reglera samtycke till donation och medicinska insatser samt 
vilka medicinska insatser före döden som tillåts för att göra donation 
möjlig. Utredningen om donations- och transplantationsfrågor gjorde 
en kortfattad genomgång av hur donations- och transplantations-
verksamheten är uppbyggd i ett urval länder.1 Vi kompletterar denna 
beskrivning med en europeisk utblick som fokuserar på de frågor 
som vi enligt våra direktiv ska lösa. 

5.2 Urval av länder 

Vi har hämtat in information om hur andra europeiska länder han-
terat frågor om medicinska insatser i donationssyfte innan döden 
inträffar och krav på samtycke. Uppgifterna har vi fått in genom att 
ställa ett antal frågor till kontaktpersoner från antingen det departe-
ment som hanterar donationsfrågor eller annan relevant myndighet. 
Vi har sedan kvalitetssäkrat uppgifterna genom att låta varje kon-
taktperson läsa igenom vår beskrivning av hur respektive land han-
terar dessa frågor.  

De länder som vi har tagit in uppgifter från är de nordiska länderna 
samt Frankrike, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Öster-
rike. Länderna har valts ut på basis av följande kriterier:  

• Hög donationsfrekvens 

• Liknande rättstradition som i Sverige 

                                                                                                                                                          
1 SOU 2015:84 s. 283 ff. 
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• Mer av ett opt-out system än ett opt-in system för donation, med 
andra ord så kallat presumerat samtycke i någon form 

• Tillåter donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) utöver dona-
tion efter total hjärninfarkt (DBD) 

• Har ratificerat Biomedicinkonventionen 

Inget land uppfyller samtliga kriterier.  

5.3 Generellt om donationsreglering i Europa 

En majoritet av EU:s medlemsstater har i dag någon form av opt-out 
system som bygger på ett antagande om att den enskilde är villig att 
donera organ efter döden om denne inte har uttryckt motsatsen 
under sin livstid. Oftast finns i dessa system ett register där den en-
skilde har möjlighet att officiellt dokumentera sin inställning till 
donation.2  

Många länder i Europa har signerat och/eller ratificerat Biomedi-
cinkonventionen. I konventionen finns det bland annat bestämmel-
ser om samtycke till hälso- och sjukvård och bestämmelser om dona-
tion från levande donatorer (se vidare avsnitt 4.5.3). Av de länder vi 
har ställt frågor till är anslutningen till konventionen blandad. 
Österrike och Storbritannien har varken signerat eller ratificerat 
konventionen. Nederländerna och Sverige har signerat men inte rati-
ficerat konventionen. Danmark, Finland, Island, Norge, Frankrike 
och Spanien har såväl signerat som ratificerat den. Vad gäller kon-
ventionens tilläggsprotokoll om transplantation av organ och vävna-
der är statusen följande. Norge, Danmark, Österrike, Storbritannien 
och Sverige har varken signerat eller ratificerat protokollet. Neder-
länderna och Frankrike har signerat men inte ratificerat. Finland, 
Island och Spanien har både signerat och ratificerat tilläggsproto-
kollet.  

                                                                                                                                                          
2 Commission staff working document on the implementation of Directive 2010/53/EU, 
SWD(2016) 451 final, s. 21 f. 
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5.4 Danmark 

Enligt den danska handlingsplanen för organdonation är hälso- och 
sjukvårdspersonal skyldiga att utreda eventuellt samtycke till donation 
för möjliga donatorer innan beslut om att avsluta livsuppehållande 
behandling fattas. I huvudsak finns vägledning kring donations-
frågor inte i lag utan i rekommendationer och nationella riktlinjer.  

I Danmark används för närvarande bara DBD. Medicinska in-
satser innan döden inträffar får påbörjas eller fortsätta för att göra 
donation möjlig. Detta regleras inte i lag eller föreskrifter, och vilka 
insatser som är tillåtna eller hur länge de får pågå specificeras inte 
heller. Det är praxis i Danmark att påbörja och att fortsätta inten-
sivvård inklusive respiratorbehandling för att tillgodose en eventuell 
önskan från en patient om att donera. Insatserna får pågå till dess att 
samtycke till donation är utrett. Det är behandlande läkare som 
fattar dessa medicinska beslut och involverar närstående. Om pati-
entens vilja inte går att utreda, är det de närstående som ger samtycke 
till donationen. I dessa fall informeras de närstående om de medicin-
ska insatser som är nödvändiga för att göra donation möjlig för att 
ett informerat samtycke ska erhållas.  

I Danmark bygger donationsverksamheten på samtycke och ett 
uttryckligt sådant. En persons vilja kan registreras i ett nationellt 
donationsregister (där man kan säga både ja och nej till donation eller 
ge närstående en tydligare roll), ange sin vilja på ett donationskort 
eller informera närstående. Om det inte finns en tydlig viljeyttring 
från patienten, är det närstående som ska ge sitt samtycke till dona-
tion inklusive eventuella medicinska insatser innan döden inträffar.  

5.5 Finland 

I Finland finns vägledning om medicinska insatser för att främja 
donation i huvudsak inte i lag utan i rekommendationer och natio-
nella riktlinjer. De medicinska insatser som sker före döden finns 
inte reglerade utan har utvecklats genom praxis.  

I Finland används för närvarande endast DBD. Diskussion om att 
införa DCD pågår för att göra donation möjlig i fler situationer. Som 
nämnts inledningsvis reglerar inte lagstiftningen insatser som sker 
före döden. Praxis är att intensivvård kan fortsätta för att kunna 
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fastställa total hjärninfarkt och därmed i förlängningen göra dona-
tion möjlig. Det finska Läkarsällskapets etikkommitté har uttalat 
riktlinjer om att sådan vård får ges, om den inte skadar patienten eller 
orsakar lidande för de närstående. Ingen tidsgräns för hur länge 
sådan vård får pågå finns fastställd i lag, men praxis är att vården av-
slutas om total hjärninfarkt inte kan fastställas inom tre dygn. Prover 
som är nödvändiga för utredningen av de medicinska förutsättning-
arna för donation kan tas innan döden inträffar (av logistiska skäl), 
men analyseras inte förrän döden konstaterats. Det finns dock inget 
uttryckligt förbud i lagstiftningen mot att sådana prover genomförs 
eller analyseras innan döden inträffat.  

Det kan också i sällsynta fall förekomma att intensivvård påbörjas 
endast i syfte att möjliggöra donation. Dessa fall hanteras varsamt 
och bygger på ett känt samtycke till donation från patienten och på 
att närstående samtycker till vården.  

Samtycke till medicinska insatser före döden är inte föremål för 
separata samtycken utan omfattas av det generella samtycket till dona-
tion.  

Donationsverksamheten i Finland bygger på att enskilda med-
delar sin inställning genom att ta ställning i sin elektroniska patient-
journal, fyller i donationskort eller genom att de informerar närstå-
ende. I dessa källor kan ja eller nej till donation anges. Tidigare 
krävdes samtycke för organdonation också från en närstående, om 
den avlidne inte hade gjort sin vilja tydlig. Nu antas det i stället att 
en avliden har gett sitt samtycke till organdonation, om man inte 
känner till att den avlidne under sin livstid hade motsatt sig ingrep-
pet, det vill säga en opt-out modell. Innan donationen genomförs 
ska läkaren, om det är möjligt, utreda den avlidnes donationsvilja. 
Om donationsviljan inte kan bekräftas inom den tid som står till för-
fogande, får donationen ändå genomföras.  

5.6 Island 

Island har en mycket liten befolkning vilket innebär att antalet dona-
tioner är begränsade. På Island används bara DBD. Uttagsoperatio-
ner görs av tillresta transplantationsläkare från Sahlgrenska sjuk-
huset i Göteborg. Organen transporteras därefter till Sahlgrenska 
där transplantationsoperation äger rum. Det finns i dagsläget ingen 
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reglering av medicinska insatser innan döden inträffar. Beslut om 
sådana insatser fattas i förekommande fall av behandlande läkare och 
med stöd i regler om att medicinska insatser får fortsätta till dess att 
döden kunnat konstateras.  

Möjligheten att påbörja intensivvård för att kunna donera liksom 
att möjliggöra DCD påverkas av landets praktiska förutsättningar. 
På Island finns endast ett fåtal intensivvårdsplatser vilket begränsar 
förutsättningarna att erbjuda intensivvård till fler patienter.  

På Island används ett nationellt donationsregister. Det isländska 
parlamentet har nyligen godkänt en ändring av organdonationslagen 
som innebär att presumerat samtycke ska införas på Island. Närståen-
de ska konsulteras innan donation genomförs men har inte vetorätt. 

5.7 Norge 

I Norge tillåts medicinska insatser med ”sikte på organdonation” 
vilka regleras i lag. I lagstiftningen definieras inte närmare vilka in-
satser som får vidtas eller hur länge de får pågå. I förarbetena till den 
norska transplantationslagen exemplifieras medicinska insatser före 
döden primärt med respiratorvård. Lagen omfattar såväl insatsen att 
påbörja respiratorbehandling med sikte på donation som att för-
länga/fortsätta intensivvård och respiratorbehandling för att dona-
tion ska kunna ske. Lagen ger utrymme för Helsedirektoratet (mot-
svarande Socialstyrelsen) att utarbeta kompletterande föreskrifter 
om så bedöms vara nödvändigt. Professionen har utvecklat ett pro-
tokoll för organdonation som används som komplement till lag-
stiftningen. Där görs exempelvis tydligt att nödvändiga prover för 
de medicinska förutsättningarna för donation såsom blodprov och 
virusserologiprov får tas innan döden inträffat och innan samtycke 
till donation är utrett.  

De medicinska insatser som sker före döden inkluderas i det 
generella samtycket till donation. Inget särskilt samtycke till medi-
cinska insatser krävs. Närstående kan dock motsätta sig sådana in-
satser. 

I Norge har DCD genomförts under de senaste åren och bedri-
vits inom ramen för ett projekt som utarbetat ett protokoll. I det 
protokoll som använts har medicinska insatser (såväl kanylering som 
heparin) tillåtits innan döden inträffar. En debatt om metoden och 
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tillämpningen har blommat upp i Norge varför DCD-verksamheten 
för tillfället har avstannat i avvaktan på en utvärdering som ska 
genomföras av motsvarande Folkhälsomyndigheten. Den ska vara 
klar i månadsskiftet maj/juni 2019.  

I Norge trädde en ny transplantationslag i kraft 2016. Helse-
direktoratet anser, även om ingen officiell utvärdering genomförts, 
att en effekt av den nya lagen kan bli att intensivvård för personer 
med omfattande hjärnskador förlängs i 1–2 dygn vilket förväntas 
leda till fler organdonationer. 

Vad gäller samtyckesregleringen tillämpas i Norge ett blandat 
system som bygger på presumerat samtycke. Personer som önskar 
bli organdonatorer kan fylla i ett donationskort eller registrera sin 
önskan i sin elektroniska patientjournal (helsenorge.no). Om den 
enskilde har tagit ställning, kan inte närstående motsätta sig ingrep-
pet. Även om man inte har fyllt i något av ovanstående, kan en pati-
ent bli donator, om det inte finns något som visar att patienten skulle 
ha motsatt sig donation. Om hälso- och sjukvården inte får tag på 
närstående, om patienten inte har några närstående, eller om närstå-
ende motsätter sig donation, är donation inte tillåten.  

5.8 Frankrike 

I Frankrike kan redan påbörjad intensivvård fortgå för att möjliggöra 
donation efter det att beslut om att vården inte längre gagnar pati-
enten har fattats. Denna vård regleras i riktlinjer som används inom 
intensivvården. Provtagning och andra tester som ett led i utredning-
en av de medicinska förutsättningarna för donation får inte genom-
föras innan samtycke till donation finns. DCD används i Frankrike 
som komplement till DBD och regleras i nationell lagstiftning samt 
med kompletterande riktlinjer.  

De medicinska insatser före döden som är tillåtna förutsätter inte 
separata samtycken till vården utan omfattas av samtycket till dona-
tion.  

Donationsmodellen i Frankrike är i huvudsak en opt-out modell 
och den som motsätter sig donation kan registrera det i det natio-
nella nej-registret. För att utreda den enskildes inställning tillfrågas 
också närstående som en källa till information om patientens vilja. 
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Det finns inget närståendeveto i Frankrike, men eftersom närstå-
ende i praktiken konsulteras kan det vara svårt att avgöra om det är 
patientens inställning till donation eller närståendes vilja som kom-
mer till uttryck. 

5.9 Nederländerna 

I Nederländerna används DCD som komplement till DBD. I lag 
anges principer för vilka medicinska insatser som tillåts för att göra 
donation möjlig. Medicinska insatser får ges  

1. om det är troligt att patienten kommer att avlida (det vill säga att 
beslut om att vården inte längre gagnar patienten är fattat),  

2. om de medicinska insatserna inte står i konflikt med patientens 
behandling och  

3. om de medicinska insatserna inte kan anstå till efter döden.  

I lag specificeras att de medicinska insatser som medges är  

1. nödvändig utredning för att förbereda transplantationsinsatsen,  

2. att påbörja eller fortsätta respiratorbehandling,  

3. konstgjort stöd för blodcirkulation, samt  

4. andra medicinska insatser som behövs för att organen ska bevaras 
och kunna transplanteras.  

Lagstiftningen anger inte några begränsningar av hur länge insatserna 
får fortgå. Den vidare tillämpningen av lagen har gjorts tydlig i ett 
nationellt protokoll för donation som används på samtliga sjukhus 
där en möjlig donator kan identifieras. 

I Nederländerna får medicinska insatser före döden ges, om sam-
tycke till donation föreligger eller om det inte är tydligt att den en-
skilde skulle ha motsatt sig donation. Det krävs således inte separata 
samtycken till medicinska insatser i donationssyfte. Nuvarande 
reglering ger möjlighet till donation vid fler situationer än tidigare, 
bland annat eftersom det är tillåtet att påbörja intensivvårdsbehand-
ling under den tid som samtyckesutredning till donation pågår.  
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För närvarande tillämpas ett opt-in system i Nederländerna där 
personer tar ställning i ett register eller genom att överlämna åt när-
stående/ställföreträdare att fatta beslutet. Om en patient inte tagit 
ställning, kan donation genomföras endast om närstående ger sitt 
godkännande. Ett opt-out system har beslutats som träder i kraft 
2020. Då kommer de patienter som inte skriftligen har uttryckt sin 
vilja att anses vara positiva till donation. Närstående kommer dock 
att ha en vetorätt. 

5.10 Spanien 

I Spanien används både DBD och DCD. Spanien tillåter medicinska 
insatser före döden för att främja donation vilket kallas intensivvård 
för att främja organdonation (Intensive Care to facilitate Organ Dona-
tion, ICOD). De medicinska insatserna omfattar både att påbörja 
intensivvård, att fortsätta intensivvård och att genomföra utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation före döden.  

Fortsatt respiratorvård före döden är tillåtet för att göra donation 
möjligt vid DBD. Spanien tillåter även att respiratorvård påbörjas 
efter beslut om att vården inte längre gagnar patienten. Vården på-
börjas då endast i syfte att göra donation möjlig. Grunden för denna 
vård är att närstående ger samtycke till att patienten får intuberas 
och vårdas inom intensivvården. Om situationen inte medger tid för 
att inhämta samtycke från närstående, får vården ändå ges till dess 
att samtycke kan inhämtas. Vården avbryts om det är klarlagt att 
samtycke inte finns. Utredningen av de medicinska förutsättning-
arna för donation får genomföras innan döden konstaterats om sam-
tycke till donation finns. Intensivvård för att främja organdonation 
före döden får pågå i högst 72 timmar, om närstående inte före den 
tidpunkten motsatt sig vården. Närstående kan när som helst under 
denna tid besluta att behandlingen ska avslutas.  

I Spanien används både kontrollerad och okontrollerad DCD. 
Vid kontrollerad DCD får DCD-specifika medicinska insatser ges 
före döden. För dessa insatser krävs specifika samtycken från när-
stående utöver samtycket till donation som också måste vara utrett. 
I klinisk verksamhet innebär de DCD-specifika insatserna intrave-
nös behandling med heparin samt kanylering i ljumsken för att 
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operera in slangar som används för att spola organ med kall vätska 
när patienten har avlidit. 

Spanien har ett opt-out system där man antar att samtycke till 
donation finns, om det inte kunnat utredas att donation strider mot 
patientens vilja. Samtycke till donation måste dock alltid erhållas 
från närstående. Närstående har alltså vetorätt, även i situationer där 
det är utrett att patienten samtycker till donation. Vid brådskande 
åtgärder eller om det inte går att få tag på närstående tillämpar 
Spanien ett system som innebär att samtycke kan lämnas av en 
domare. Om det genom förhandsdirektiv eller framtidsfullmakt är 
känt att en patient motsatt sig organdonation, tillfrågas inte närstå-
ende eftersom förutsättningar för donation då saknas. 

5.11 Storbritannien 

Storbritannien är det enda landet i Europa som har en definition av 
död som innebär total hjärnstamsinfarkt, inte total hjärninfarkt. 
I Storbritannien skiljer sig lagstiftning kring donation mellan 
England, Skottland, Wales och Nordirland.  

I Storbritannien används såväl DBD som DCD. Lagstiftningen 
tillåter inte att intensivvård påbörjas bara i syfte att göra donation 
möjlig. Från det att beslut fattas att livsuppehållande behandling inte 
längre gagnar patienten till dess att ett eventuellt samtycke till dona-
tion utretts är dock fortsatt respiratorvård tillåten. När ett samtycke 
till donation finns, men innan döden inträffat, är provtagning som 
krävs för utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion tillåten att genomföra, vilket framgår av nationella riktlinjer. 
Lagstiftningen i Skottland är under omarbetning för att göra tydligt 
vilka medicinska insatser som är tillåtna före döden samt för att slå 
fast att de medicinska insatserna omfattas av det generella samtycket 
till donation. En diskussion pågår om vilka effekterna skulle kunna 
bli för donations- och transplantationsverksamheten om man tillät 
ytterligare insatser såsom exempelvis användningen av heparin eller 
kanylering på patienter där beslut tagits om att avbryta livsuppe-
hållande vård.  

För närvarande tillämpas ett opt-in system i Storbritannien (för-
utom i Wales) som bygger på att närstående får besluta för det fall 
patientens vilja är okänd. Lagstiftningen för såväl England som 
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Skottland är under omarbetning för att införa en opt-out modell 
(deemed consent) för organdonation. England kommer att tillämpa 
ett opt-out system från och med våren 2020. Lagen som då träder 
i kraft kallas Max and Kiera´s Bill efter två barn; Max som fick ett 
hjärta transplanterat, vilket donerades av Kiera. Fram till att den nya 
lagen börjar tillämpas kommer myndigheterna att hålla en upplys-
ningskampanj för allmänheten om vad de nya reglerna innebär. Tre 
personkategorier är undantagna från bestämmelserna om opt-out; 
barn under 18 år, personer som under en betydande tid innan sin död 
saknat förmåga att förstå innebörden av lagen och personer som har 
levt kortare tid än 12 månader i England. Lagen är förenad med vissa 
skyddsåtgärder och specialiserade sjuksköterskor kommer att föra 
samtal med närstående för att på så sätt ta reda på och efterkomma 
den enskildes vilja. 

5.12 Österrike 

I Österrike används DCD som komplement till DBD. Medicinska 
insatser före döden för att möjliggöra donation är tillåtna. De är 
dock inte reglerade i lagstiftning utan i nationella riktlinjer.  

De medicinska insatser som omfattas är utredning av de medicin-
ska förutsättningarna för donation (såsom ultraljudsundersökningar, 
röntgen och blodprover), men också intensivvård såsom respirator-
vård, antibiotikabehandling, blodtrycksreglering och annat. Dessa 
medicinska insatser får pågå fram tills dess att döden kunnat fast-
ställas, förutsatt att de inte står i konflikt med den vård som patien-
ten erhåller eller till möjligheten att kunna fastställa total hjärnin-
farkt. Så länge det inte finns tydliga indikationer på att den enskilde 
skulle ha motsatt sig donation eller intensivvård får medicinska 
insatser pågå till dess att samtycke till donation är utrett. 

I Österrike regleras donation genom ett opt-out system, det vill 
säga att den som motsätter sig donation kan registrera sig i ett nati-
onellt nejregister. Närstående kan utgöra en källa till information 
om den enskildes inställning men har ingen vetorätt. Det generella 
samtycket till donation förutsätts inkludera även samtycke till medi-
cinska insatser före döden.  
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5.13 Slutsats och översikt 

Det tycks bli allt vanligare att länder i Europa i någon form tillåter 
donation om inställningen är okänd, det vill säga att den som inte 
aktivt tagit ställning mot donation kan bli donator. Renodlade nej-
register och strikta opt-out lösningar är dock ovanligt bland de län-
der vi har tillfrågat. I de flesta länder som tillfrågats har närstående 
en roll för att utreda patientens inställning till donation. I de flesta 
fall har närstående också en egen möjlighet att säga nej till donation 
eller avbryta en donationsprocess. Specifika samtycken till medicin-
ska insatser före döden för att göra donation möjlig krävs som regel 
inte. De omfattas i stället av det generella samtycket till donation, 
även vid så kallade presumerade samtycken (opt-out). I Spanien 
finns dock ytterligare krav på samtycke från närstående vad gäller 
kanylering och heparin som används vid DCD och när respirator-
vård påbörjas endast för att möjliggöra donation. 

Samtliga länder tillåter medicinska insatser före döden i någon 
form, antingen genom reglering i lag eller genom praxis. Samtliga 
länder utgår från att sådana insatser ges först efter att beslut har 
fattats om att fortsatt vård inte längre gagnar patienten. Vanligast är 
att de medicinska insatserna innebär fortsatt respiratorvård efter 
beslut om att vården inte längre gagnar patienten. Några länder 
tillåter även att respiratorvård och annan intensivvård påbörjas en-
dast i syfte att göra donation möjlig. De flesta länder tillåter också att 
utredning av de medicinska förutsättningarna för donation får 
genomföras före döden. I flera länder får sådan utredning genom-
föras först efter att den enskildes inställning till donation har utretts 
och det konstateras att det finns samtycke (eller presumerat sam-
tycke/opt-out) till donation. Vanligast är att praxis ger vid handen 
att vården får pågå 1–3 dygn. Spanien har i lag reglerat att vården får 
pågå i högst 72 timmar.  

Det går inte att se något samband mellan länder som signerat eller 
ratificerat Biomedicinkonventionen och synen på samtycke till medi-
cinska insatser före döden. De länder som ratificerat konventionen 
tillåter inte nödvändigtvis mindre långtgående medicinska insatser 
eller ställer högre krav på samtycke än de som tillträtt konventionen.  
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6 Utgångspunkter 

6.1 Inledning 

I detta kapitel redogör vi för några viktiga utgångspunkter för vårt 
arbete. Vi erinrar om att grunddragen av reglerna om organdonation 
och transplantation ligger fast och att vårt arbete ska fullgöras inom 
den ramen. Vi redogör även för några andra principiella utgångs-
punkter och pekar därefter på viktiga etiska principer som har bäring 
på vårt uppdrag.  

6.2 Kompletterande utredning med begränsat 
uppdrag 

Utredningen om donations- och transplantationsfrågor1 lämnade 
2015 flera viktiga förslag för att främja donationsverksamheten och 
fick starkt stöd. Vissa av förslagen har genomförts. Regeringen har 
dock bedömt att det finns frågor som behöver ytterligare analys och 
beslutade därför att tillsätta en ny och kompletterande utredning 
som bygger vidare på den tidigare utredningens förslag. Vårt upp-
drag är alltså begränsat, och vi ska inte ta ställning till den ordning 
som gäller för donations- och transplantationsverksamhet som 
helhet eller på vilket sätt antalet donationer generellt skulle kunna 
öka. Vårt uppdrag är begränsat till 

• vilka medicinska insatser som kan komma i fråga att vidta på en 
levande människa i syfte att möjliggöra donation efter att denne 
har avlidit, om det bör finnas begränsningar i vilka insatser som 
får vidtas och under hur lång tid de får pågå, 

                                                                                                                                                          
1 SOU 2015:84. 
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• vad som ska gälla i fråga om en enskilds inställning till medicinska 
insatser som görs medan denne är i livet och som syftar till att 
möjliggöra donation efter att denne har avlidit, och 

• vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning till medi-
cinska insatser på en enskild som är i livet och som syftar till att 
möjliggöra donation efter att denne har avlidit. 

En given och fast utgångspunkt för vårt arbete är därmed trans-
plantationslagens regler om när donation är möjlig. Enligt 3 § första 
stycket transplantationslagen finns förutsättningar för donation, om 
den avlidne har medgett det eller det på annat sätt kan utredas att 
åtgärden skulle stå i överensstämmelse med den avlidnes inställning. 
Enligt andra stycket får biologiskt material tas också om den avlidne 
inte har motsatt sig ett sådant ingrepp, uttalat sig mot det eller det 
inte av annat skäl finns anledning att anta att ingreppet skulle strida 
mot den avlidnes inställning, det vill säga när den enskildes inställ-
ning är okänd. Vi har alltså inte i uppdrag att överväga dessa regler. 
Samtidigt ska det sägas att de bestämmelser som vi har att föreslå 
rör, till skillnad från bestämmelserna i 3 § transplantationslagen, per-
soner som fortfarande är i livet. Det kräver därför andra övervägan-
den ur såväl juridisk som etisk synvinkel.  

Det är i dag etablerad – om än inte enhetlig – praxis att ge medi-
cinska insatser till en döende patient för att donation ska vara möjlig 
efter döden. Sådana insatser är i regel nödvändiga för att värna orga-
nens användbarhet. Vi har inte att överväga om det ska vara tillåtet 
att vidta medicinska insatser på en levande person för att donation 
ska vara möjlig efter döden, utan vi ska lämna förslag på hur ett 
sådant system ska vara utformat. Detta är för närvarande inte 
reglerat särskilt.2 Våra förslag kommer till stor del att innebära att 
det sätt på vilket hälso- och sjukvården agerar i dag ska lagfästas. 
Detta till trots kräver våra förslag – utöver en medicinsk analys – 
såväl juridiska som etiska överväganden.  

                                                                                                                                                          
2 Socialstyrelsen har i två brev (Inledande och avbrytande av intensivvårdsbehandling av pati-
enter som är potentiella organdonatorer, den 3 juli 2007, dnr 50-6646/2007 och Inledande och 
avbrytande av intensivvårdsbehandling – fastställande av dödsfall och donation, den 24 januari 
2011, dnr 5.1-227/2011) gett viss vägledning till hälso- och sjukvårdsprofessionen kring inled-
ande och avbrytande av intensivvårdsbehandling av patienter som är potentiella organdonato-
rer. Den rättsliga grunden för breven är oklar.  
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6.3 En ändamålsenlig och rättssäker ordning  

Enligt våra direktiv ska våra förslag bidra till en ändamålsenlig och 
rättssäker ordning för donation av biologiskt material. Med ända-
målsenlig brukar avses att ordningen leder till att de bakomliggande 
syftena förverkligas, det vill säga att främja donationer och göra 
transplantationer av organ möjliga. Vidare ska våra förslag bidra till 
en rättssäker ordning. Detta betyder att våra förslag ska skapa för-
utsebarhet vilket bland annat innebär att rättsreglerna ska vara klara 
och adekvata.3 I rättssäkerhetsbegreppet finns även ett krav på likhet 
inför lagen. Likhet inför lagen förutsätter i materiell mening att 
ingen diskriminering förekommer. Det innebär att de distinktioner 
som görs mellan olika människor i rättsreglerna måste vara etiskt 
motiverade.4 Vidare eftersträvar vi ett transparent system. Det ska 
vara tydligt och dokumenteras vilka åtgärder hälso- och sjukvården 
vidtar och i vilket syfte. Detta underlättar också kontroll genom 
tillsyn. Kontrollen kommer att äga rum inom det befintliga systemet 
som regleras i patientsäkerhetslagen med bland annat tillsyn och 
möjlighet att anmäla klagomål. 

Den formella rättssäkerhetens krav på förutsebarhet är ett viktigt 
värde men måste vid utformningen av lagstiftning också vägas sam-
man med andra värden.5 Lagstiftning styrs typiskt av värderationalitet 
där det system som skapas ska spegla och främja de värderingar lag-
stiftaren vill ska vara vägledande i samhället. Detta förutsätter i prin-
cip alltid avvägningar mellan olika värden.  

6.4 Etiska utgångspunkter 

Vi har i kapitel 4 redogjort för de rättsliga grunderna för vårt upp-
drag. Vid sidan av juridiken ska även en etisk avvägning göras. Detta 
följer av våra direktiv. Precis som när det gäller de juridiska förut-
sättningarna ska även etiken ge ledning för våra förslag.  

Den centrala etiska frågan i vårt uppdrag är om det är godtagbart 
att vidta medicinska insatser och göra kroppsliga ingrepp på en 
levande människa för en annan människas skull. Det som särskilt gör 
                                                                                                                                                          
3 Åke Frändberg, Om rättssäkerhet, i Rättsordningens idé – En antologi i allmän rättslära, 
2005, s. 289. 
4 Aleksander Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s. 52 f.  
5 Jämför ibid s. 94 f. och Lotta Vahlne Westerhäll m.fl., Rättssäkerhetsfrågor inom social-
rätten, 2002, s. 16. 
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den etiska avvägningen svår är att det dessutom så gott som alltid 
handlar om ett ingrepp på en människa som är medvetslös och där vi 
i ett första läge inte vet något om personens vilja. Är detta en person 
som önskar donera organ? Eller är det någon som motsätter sig ett 
sådant ingrepp? För att återgå till kärnfrågan; vad får man göra, och 
vad får man inte göra, med en döende människa med syftet att hjälpa 
en annan människa som är i behov av organ?  

Vår utredning rör även frågan om intrång i den personliga integ-
riteten. Utöver vad som kan ligga i utredningen av den möjlige dona-
torns inställning till donation måste en utredning göras av de medi-
cinska förutsättningarna för donation. Syftet med detta är att kunna 
göra en grundlig riskbedömning av organet och dess egenskaper, 
hitta en matchande mottagare och minimera riskerna för mottaga-
ren. Förutom att olika prover tas omfattar en sådan utredning bland 
annat en genomgång av donatorns sjukdomshistoria och personliga 
förhållanden av betydelse för donation. Är det rimligt att göra en 
sådan utredning då den inte är till gagn för patienten i fråga utan för 
en annan person?  

6.4.1 Värden och principer som är särskilt framträdande 
inom den medicinska etiken 

Inom den medicinska etiken finns ett antal principer som aktuali-
seras vid de frågor som vi har att ta ställning till. Allra först bör sägas 
något om människovärdet. Människovärdet är inte bundet till våra 
egenskaper utan är knutet till varje enskild människa, oberoende av 
prestationer eller samhällsfunktioner. Enligt den humanistiska män-
niskosynen får den enskilda människan aldrig betraktas eller behand-
las enbart som ett medel.6 En viktig fråga för oss är om det finns en 
risk för instrumentalisering och att människovärdet äventyras när 
behandling ges till en människa som inte är till nytta för honom eller 
henne själv.  

En annan central princip inom den medicinska etiken är princi-
pen att göra gott. Principen säger något förenklat att hälso- och 

                                                                                                                                                          
6 Prop. 2009/10:83 s. 15. 
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sjukvården ska syfta till att hjälpa och tillgodose patientens medicin-
ska behov. Medicinska åtgärder ska alltså vara i patientens intresse.7 
Det som gör de frågor som vi har att ta ställning till svåra är att medi-
cinska insatser för att göra organdonation efter döden möjlig inte 
syftar till att hjälpa patienten utan någon annan. Utifrån en strikt 
tolkning av principen och ett perspektiv begränsat till enbart patien-
ten skulle det därför kunna vara möjligt att hävda att denne inte 
borde kunna ges medicinska insatser i donationssyfte.  

En annan viktig princip inom den medicinska etiken säger att man 
inte ska skada patienten. Skada ska här förstås i vid mening och kan 
inbegripa många olika handlingar som påverkar patienten negativt; 
fysiskt, psykisk, socialt, integritetsmässigt, med mera. Finns det möj-
lighet att välja mellan två (eller flera) alternativ, bör man välja det 
som innebär att man åstadkommer minst skada eller som medför 
minst lidande. Medicinska insatser innebär ofta någon form av risk 
för skada. Sådan risk för skada kan dock, för den enskilde, vägas upp 
av att åtgärden väntas leda till nytta för patienten.  

När det gäller medicinska insatser på en patient med syftet att 
göra donation möjlig efter döden kan detta leda till skada. Skadorna 
vägs i detta fall inte upp av nytta för den enskilde patienten. Princi-
pen om att inte skada står alltså i konflikt med att ge behandling till 
en person som syftar till att tillvarata hans eller hennes organ efter 
döden.  

Rättviseprincipen är också central inom hälso- och sjukvård. 
Principen innebär att lika fall ska behandlas lika. Rättviseprincipen 
understryker att det vore oetiskt att särbehandla vissa grupper, om 
det inte finns etiskt relevanta skillnader mellan dem. Grunden ligger 
i alla människors lika värde. Det innebär att diskriminering i tillgång 
till hälso- och sjukvård av skäl som exempelvis etnicitet, sexuell lägg-
ning, kön eller funktionsnedsättning inte får förekomma. Hälso- 
och sjukvårdspersonal ska agera rättvist på så sätt att bland annat 
behandling ska ges efter behov. Intensivvårdens innehåll och kvalitet 
                                                                                                                                                          
7 Efter att Utredningen om donations- och transplantationsfrågor lämnade sitt betänkande 
anordnade OFO Mellansveriges etikråd ett rundabordssamtal där utredningens förslag disku-
terades utifrån några etiska perspektiv. Det uppmärksammades då att en del mötesdeltagare 
menade att många som är verksamma inom donationsfältet uppfattar uttrycket ”patientens 
bästa intresse” annorlunda än som det beskrivs i den etiska ”göra gott principen” som begränsar 
principen till just medicinsk bättring. Den avlidnes inställning ses av dessa som ett uttryck för 
vad som är i patientens bästa intresse. Begreppet ”patientens bästa intresse” utvidgas då till att 
innefatta mer än bara medicinsk lindring eller bot. Se OFO Mellansveriges etikråd, Donation 
från avlidna – Etiska aspekter, rapport från etikmöte kring donationsutredningens (SOU 2015:84) 
förslag, s. 12.  
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får av skäl som härstammar från rättviseprincipen inte skilja sig åt 
för olika patienter, beroende på exempelvis om de är möjliga organ-
donatorer eller inte. Möjliga organdonatorer är i princip alltid med-
vetslösa. De kan i stunden inte själva ge uttryck för sin vilja och är 
helt i händerna på andra personers beslut om vård och medicinska 
åtgärder. Det handlar med andra ord om en sårbar grupp. Det finns 
mot denna bakgrund skäl att särskilt skydda dessa personer. En 
annan viktig sak som bör understrykas är att ett ställningstagande 
om att avsluta livsuppehållande behandling inte får styras av om 
patienten i fråga är en möjlig donator. Det skulle bland annat strida 
mot rättviseprincipen.  

Rätten till självbestämmande – autonomi – är ytterligare en av 
grundstenarna inom den medicinska etiken. Denna innebär att var 
och en ska ha rätt att bestämma över sitt liv i enlighet med sin egen 
uppfattning om vad som är ett gott liv och kunna leva i enlighet med 
sina värderingar och grundläggande önskemål.8 Statens medicinsk-
etiska råd (SMER) förklarar betydelsen av självbestämmandeprincipen 
inom hälso- och sjukvården så här.  

I medicinsk etik har rätten att få sina beslut respekterade länge hävdats 
och är en del av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det medför bland 
annat en rätt för envar att inte förmås eller tvingas genomgå medicinska 
behandlingar. I stället har man rätt att veta vad behandlingen innebär, 
hur riskabel och smärtsam den är, vilka konsekvenser det sannolikt för 
med sig att genomgå behandlingen respektive att avstå från den, och 
därefter en rätt att säga ja eller nej till behandlingen. Om informationen 
om en viss behandling är tillräckligt komplicerad kan det dock vara 
svårt, även för en vuxen och fullt beslutskompetent person, att fatta ett 
övervägt beslut.9 

En medvetslös person som ligger inför döden kan inte tillkännage 
sin vilja till särskilda behandlingsinsatser vare sig dessa sker för pati-
entens egen skull eller för att bevara hans eller hennes organ. Det 
kan vara så att patienten i fråga har tagit ställning för att donera sina 
organ efter döden. Eller kan det vara så att patienten inte vill donera. 
Ett annat alternativ kan vara att patienten är beredd att donera vissa 
organ men inte alla eller att patienten kan tänka sig att genomgå en 
del behandlingsinsatser för att donation ska kunna ske men inte vad 

                                                                                                                                                          
8 Statens medicinsk-etiska råd (SMER), Rapport 2014:2, Robotar och övervakning i vården av 
äldre – etiska aspekter, s. 49.  
9 Ibid, s. 50. 
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som helst. Om detta vet sjukvårdspersonalen ingenting i det inled-
ande skedet, och patienten själv kan inte ge uttryck för sin vilja. 
Medicinska insatser på en levande patient för att kunna tillvarata pati-
entens organ efter döden kan i ett inledande skede vara svårt att 
förena med principen om autonomi. Om det senare visar sig att 
patienten tagit ställning för att donera sina organ efter döden, kan 
autonomiprincipen dock tala för att denna vilja bör tillmötesgås. 

En svår avvägning 

Flera grundprinciper inom den medicinska etiken kan alltså stå i strid 
med att vidta medicinska åtgärder på en medvetslös patient för att 
detta ska gynna någon annan. Detta blottlägger de svårigheter som 
är förenade med vårt uppdrag. Kan vårt uppdrag genomföras med till 
exempel bibehållen respekt för människovärdet? Och finns det om-
ständigheter som kan väga upp att en åtgärd vidtas i strid med exem-
pelvis principen att inte skada? 

Allra först ska då sägas att behovet av organ för donation är stort 
och betydligt större än tillgången på organ. För den person som får ett 
organ transplanterat kan värdet många gånger vara synnerligen stort. 
Även om det finns viss alternativ behandling att erbjuda personer i 
behov av ett nytt organ, så innebär dessa behandlingar oftast avsevärt 
sämre livskvalitet och kortare överlevnad än en transplantation. Trans-
plantation kan ibland vara den enda behandlingen för människor som 
lider av svår organsvikt. Under 2017 avled minst 40 personer i väntan 
på en transplantation. Det finns således ett betydande allmänintresse 
av att det finns möjlighet till organtransplantation för dem som är i 
behov av ett nytt organ. Detta intresse delas inte minst av de personer 
som lider av svår organsvikt. 

 Det stora värde som en transplantation har för mottagaren och 
samhället i stort är inte ensamt tillräckligt för att medicinska insatser 
ska få genomföras på en levande presumtiv donator. Härutöver måste 
även riskerna för den möjlige donatorn vara små. Vidare måste det 
stå klart att det inte finns några alternativa tillvägagångssätt som 
uppnår målet med färre inskränkningar i patientens skydd och rätt-
igheter. Detta innebär att, för att medicinska insatser ska vara tillåtna, 
de måste förenas med ett antal skyddsmekanismer. Detta är påkallat 
utöver de generella reglerna om bland annat god vård i hälso- och 
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sjukvårdslagen. Det kan framför allt avse lagbestämmelser som sätter 
gränser för vad som är tillåtet och vad som inte är det. Även väl 
utbildad personal inom hälso- och sjukvården och ett tillförlitligt 
system för tillsyn ger ett skydd för en person som kan komma i fråga 
som donator efter döden.  

En central utgångspunkt för våra bedömningar längre fram, som 
bör framhållas redan nu, är att det går en gräns vid tidpunkten då 
läkarna konstaterar att det inte finns något mer att göra för att rädda 
en patient till livet. Före denna punkt ska alla insatser som görs syfta 
till medicinsk bättring för patienten utan hänsyn till möjligheten till 
donation.  

6.4.2 Intressenter 

I detta avsnitt identifierar vi vilka som är direkt eller indirekt berörda 
av den aktuella frågeställningen. Vi försöker identifiera vilka aktörer 
som påverkas och också vilka intressen och eventuella för och nack-
delar dessa har av våra förslag. En viktig uppgift här är att göra en 
intresseavvägning – vems intresse ska väga tyngst när det finns en 
konflikt?  

Det säger sig självt att en möjlig donator och en möjlig mottagare 
är huvudintressenter. De redovisas först nedan. Andra intressenter 
redovisas utan någon inbördes ordning.  

Den möjlige donatorn är som regel en medvetslös patient. Denne 
kan inte i stunden föra sin egen talan. En möjlig donator måste i 
första hand betraktas som en patient och i andra hand som en möjlig 
donator, och det är patientens egna behov och intressen som ska stå 
i främsta rummet. Först och främst handlar det om rätten att få nöd-
vändig vård och att säkerställa att hälso- och sjukvården gör allt den 
kan för att rädda livet på patienten. Men även när det konstaterats 
att det inte längre finns möjlighet att rädda patienten till livet finns 
fortsatt andra värden och intressen att säkerställa. Det ligger i en 
möjlig donators intresse att få ett gott omhändertagande, palliativ 
vård (framför allt i form av smärtlindrande och ångestdämpande in-
satser) och även i övrigt en värdig tid i livets slutskede. Den möjlige 
donatorn har också rätt till att få sin integritet respekterad och ska 
inte utsättas för smärta eller skada eller riskera att dö i förtid på 
grund av insatser som syftar till donation. En möjlig donators vilja 
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att inte donera organ ska respekteras. Däremot kan en önskan om 
att få donera organ efter döden inte alltid tillgodoses. Utöver den 
enskildes inställning måste nämligen sådant som exempelvis medi-
cinsk lämplighet styra ett beslut om ingrepp.  

En annan huvudintressent är den möjlige mottagaren av ett organ 
som doneras. Detta är en person med stort behov av ett nytt organ 
för ökad chans till överlevnad och livskvalitet. Den möjlige motta-
garen har därför starka intressen av att donationer ska kunna genom-
föras och att möjligheten till donation inte ska vara förenad med 
onödiga restriktioner. Vidare har den möjlige mottagaren ett in-
tresse av att organet är av god kvalitet och att hälso- och sjukvården 
har gjort de analyser och riskbedömningar som behövs för att 
garantera säkerheten för mottagaren. 

Ytterligare aktörer är de närstående till en möjlig donator. När-
ståendes relation till den möjlige donatorn kan se olika ut, de kan 
vara känslomässigt nära eller stå långt ifrån varandra. Närstående har 
i dag en roll som källa till information om och uttolkare av den 
möjlige donatorns inställning till donation. Men närstående har också 
i dagsläget en rätt att neka donation, om den enskildes vilja är okänd. 
Närstående kan också ha intressen av en god kontakt med hälso- och 
sjukvården och av hur vården av patienten gestaltar sig i livets 
slutskede.  

Även den möjlige mottagarens närstående ska nämnas. Deras 
intressen liknar i hög grad de intressen som mottagaren har. Strikt 
talat kan dessas intressen vara nog så stora som de som de närstående 
till den presumtive donatorn har.  

Närstående till den möjlige donatorn och närstående till den möj-
lige mottagaren kan spela helt olika roller när det gäller förtroendet 
för donationsverksamheten. Det kan finnas en risk för att närstående 
till en möjlig donator (felaktigt) uppfattar att sjukvården fokuserar 
på att tillvarata organ i stället för att göra allt som kan göras för att 
rädda deras anhörige till livet. Närstående till en mottagare torde 
i stället efter en lyckad transplantation ha ett stort förtroende för 
donations- och transplantationsverksamheten. Samtidigt som dessa 
närstående kan tappa förtroendet för det fall att någon transplanta-
tion inte kommer till stånd. 

Det finns andra patienter som i en given situation också har rätt-
igheter och behov som ska balanseras mot eventuella insatser för att 
göra donation möjlig. Eftersom donation kräver intensivvård skulle 
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donationsfrågorna i förlängningen även kunna påverka intensivvår-
dens uppdrag och prioriteringar och därmed också andra patienter. 
Antalet intensivvårdsplatser är begränsat vilket gör att ansvariga stän-
digt behöver prioritera bland patienter och olika vårdbehov för att 
intensivvårdsplatserna ska användas till patienter med störst behov, 
i enlighet med den av riksdagen beslutade prioriteringsordningen.10 
I sammanhanget kan dock tilläggas att antalet dygn på en intensiv-
vårdsavdelning som möjliga donatorer sammantaget upptar är mycket 
låg i förhållande till det totala antalet vårddygn på intensivvården.  

Hälso- och sjukvårdspersonal ska tillämpa de regler som finns 
på området. Det är professionen som ska göra medicinska avväg-
ningar och även hantera närstående och i sitt bemötande visa respekt 
för dessa. Hälso- och sjukvården i allmänhet och donationsverksam-
heten i synnerhet är i mångt och mycket ett förtroendeuppdrag. 
Verksamhetens anseende beror på bland annat hur professionen 
interagerar med patienter och deras närstående.11 Hälso- och sjuk-
vårdspersonal har ett berättigat intresse av ett tydligt och handfast 
regelverk som visar professionen tillit och som också i övrigt bidrar 
till goda arbetsvillkor. I övrigt är deras intressen inte av särskild vikt 
för den här relevanta frågan. 

Slutligen bör också samhällsintresset nämnas. Till en början ska 
det framhållas att det finns ett stort allmänintresse av en fungerande 
donations- och transplantationsverksamhet. Det råder heller inget 
tvivel om att samhällsnyttan främjas av att medicinska insatser får 
ges till döende personer i syfte att tillvarata organ som sedan kan 
transplanteras till personer som lider av organsvikt. Det allmänna bär 
stora kostnader för alternativa behandlingar som exempelvis dialys 
och sjukskrivningar för personer som lider av allvarlig organsvikt.12 
På så sätt kan det sägas att det finns också ett kostnadsmässigt sam-

                                                                                                                                                          
10 Riksdagens beslut om prioriteringsordning för hälso- och sjukvården, Socialutskottets be-
tänkande 1996/97:SoU14.  
11 Daryl Koehn, The ground of professional ethics, 1994, s. 175. 
12 Som ett konkret exempel kan nämnas den hälsoekonomiska studie som gjordes inom ramen 
för Utredningen om donations- och transplantationsfrågors arbete. Studien behandlade kost-
nadseffektivitet kopplat till njurtransplantationer i jämförelse med den alternativa behand-
lingen dialys. Resultatet visade att njurtransplantationer medför en betydande minskning av 
hälso- och sjukvårdskostnaderna över 10 år i förhållande till dialys. Över 10 år var den totala 
kostnadsbesparingen per år 3,3 miljoner kronor. Studien gällde endast kostnader för hälso- 
och sjukvård och inte andra kostnader såsom sjukskrivningar med mera. Se vidare SOU 2015:84 
s. 269 ff. 
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hälleligt intresse av en välfungerande donations- och transplanta-
tionsverksamhet. Samtidigt finns det ett allmänt intresse av att inte 
låta donations- och transplantationsverksamheten komma i konflikt 
med prioriteringsplattformen.13 Med detta menas till exempel att 
enbart kostnadsmässiga skäl inte får vara styrande när det gäller vem 
som prioriteras i vården. Det ligger naturligtvis även ett allmänt 
intresse i att ha ett samhälle där inte någon människa brukas enbart 
som medel för någon annan. Samhällsintresset torde i detta avseende 
sammanfalla med utgångspunkterna i denna utredning, nämligen att 
varje förslag måste vara etiskt försvarbart. 

En grundläggande intresseavvägning 

En viktig utgångspunkt är att så länge det finns hopp om att rädda 
en patient till livet ska detta vara fokus för vården. Detsamma gäller 
även åtgärder som i andra avseenden påtagligt främjar dennes livs-
kvalitet. Alla andra intressenter får då stå tillbaka. 

Efter denna tidpunkt ska den möjlige donatorn fortfarande ha 
prioritet. Men samtidigt bör nu även en möjlig mottagares intressen 
kunna vägas in. Detta är en aktör som kan gynnas stort av att få ett 
organ transplanterat. Andra behandlingsalternativ som ger samma 
goda effekt står inte till buds. För att höja mottagarens livskvalitet 
avsevärt eller till och med rädda denne till livet är alltså transplanta-
tion den enda metod som finns till hands. Genom att bland annat 
minimera risken för skador och utesluta att insatserna förorsakar 
något lidande för den möjlige donatorn kan vissa åtgärder under 
denna grundförutsättning te sig etiskt försvarbara. En utgångspunkt 
är till exempel att, om insatser som syftar till att bevara organen står 
i konflikt med exempelvis smärtlindrande vård, så ska den smärtlind-
rande vården ges företräde. En möjlig donator ska alltså fortfarande 
ha rätt till palliativ symtomlindrande behandling, och insatser som 
syftar till att bevara dennes organ ska inte förhindra eller försvåra 

                                                                                                                                                          
13 Prioriteringsplattformen är ett resultat av Prioriteringsutredningens förslag som har införts 
i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning (prop. 1996/97:60). Plattformen består av de tre prin-
ciperna människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen (att resurser bör fördelas efter 
behov) och kostnadseffektivitetsprincipen (att hälso- och sjukvården mellan olika verksam-
hetsområden eller åtgärder bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader i form av insatta 
resurser av olika slag och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet). Kostnadseffek-
tivitetsprincipen ska vara underordnad de två andra principerna.  
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detta. Ett annat sätt att i denna situation tillvarata den möjlige dona-
torns intressen är att sätta en gräns för vilka insatser som ska få göras 
och ange en tidsram för hur länge insatserna får pågå. Om sådana 
villkor tillgodoses, är det rimligt att ge medicinska insatser till en 
person för att hans eller hennes organ ska kunna tas till vara på ett 
bra sätt. Ur ett etiskt perspektiv behöver alltså en lagstiftning om 
medicinska insatser i donationssyfte utformas så att de villkor som 
nämns ovan uppfylls. Målet med lagstiftningen ska vara att respekten 
för människovärdet upprätthålls samtidigt som den möjlige motta-
garens starka intresse av hälsa och ett gott liv tillgodoses.  

Närstående till en möjlig mottagare har också ett stort intresse av 
att organ kan tillvaratas på bästa sätt. Våra förslag till att vissa medi-
cinska insatser på en döende person ska tillåtas för att optimera orga-
nens funktion motiveras dock utifrån mottagarens perspektiv.  

När det gäller närstående till den möjlige donatorn kan de ha in-
tressen i hur vården av en möjlig donator gestaltar sig i livets slut-
skede. Det är givet att närstående ska bemötas med respekt. En när-
stående ska också i denna situation ha möjlighet att få information 
och stöd från vården. Den möjlige donatorns intressen ska dock pri-
oriteras framför de närståendes. 

En potentiell intressekonflikt skulle kunna finnas mellan en möj-
lig mottagare och andra patienter i behov av vård på en intensivvårds-
avdelning. Denna risk får bedömas som ringa. Dessutom är vår upp-
gift att lämna förslag på vilka medicinska insatser som kan komma i 
fråga att vidta på en levande människa i syfte att möjliggöra donation 
efter döden – prioriteringar i vården blir sedan en fråga för hälso- 
och sjukvården. Därtill bygger våra förslag dels på en tillit till hälso- 
och sjukvården, dels på att nödvändiga resurser anvisas där det be-
hövs.  

Slutligen ska sägas något om konflikten mellan å ena sidan det 
allmänna intresset av att organ tillvaratas och å den andra sidan en 
möjlig donators intressen. Det finns ett starkt allmänintresse av en 
fungerande donations- och transplantationsverksamhet. Detta in-
tresse kan också motivera att vissa medicinska insatser på en person 
som är döende ska få förekomma. Det gäller dock under förutsätt-
ning, som också framhålls ovan, att bland annat risken för skador 
minimeras och att insatserna inte ger upphov till lidande för den 
möjlige donatorn. Det allmänna har också ett intresse av kostnads-
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besparingar. Vår utgångspunkt här är emellertid att intresset av kost-
nadsbesparingar får stå tillbaka. Det är alltså den möjlige donatorns 
intressen som ska prioriteras framför intresset av att hålla ned 
kostnader för hälso- och sjukvård.  

Sammanfattningsvis motiveras våra kommande förslag av främst 
en intresseavvägning mellan den möjlige donatorns och den möjlige 
mottagarens intressen. Allmänintresset av att kunna erbjuda trans-
plantationer för de som är i behov av nya organ väger också tungt.  
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7 Lämplig tidpunkt att aktualisera 
donationsfrågor  

7.1 Inledning 

Enligt första punkten i våra direktiv ska vi utreda, analysera och lämna 
förslag gällande vilka medicinska insatser som kan komma i fråga att 
vidta på en levande människa i syfte att möjliggöra donation efter att 
denne har avlidit. Vi har valt att kalla detta för organbevarande be-
handling, se vidare i kapitel 8. En första fråga att ta ställning till är 
från vilken tidpunkt det kan bli aktuellt att vidta sådana medicinska 
åtgärder. En anknytande fråga är från vilken tidpunkt den enskildes 
inställning till donation bör få utredas. I detta kapitel tar vi oss an 
dessa inledande frågor.  

7.2 Ställningstagandet att inte inleda eller 
inte fortsätta livsuppehållande behandling 

Sjukvårdens uppdrag är att i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet så långt det är möjligt behandla och bota sjuka människor. 
Till slut kan behandlingen komma till en punkt där hälso- och sjuk-
vården konstaterar att patientens liv inte kommer att kunna räddas 
och att fortsatta vårdinsatser inte längre gagnar patienten. Hälso- 
och sjukvårdspersonal gör då ställningstagandet att inte inleda eller 
inte fortsätta livsuppehållande behandling. Detta kallas ibland för 
brytpunkten. Vården övergår då i palliativ vård i livets slutskede vilket 
är vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården 
är att lindra lidande och främja livskvalitet.1  

                                                                                                                                                          
1 Socialstyrelsens termbank. 
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Socialstyrelsens har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om 
livsuppehållande behandling. Av föreskrifterna framgår att ställnings-
tagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behand-
ling ska göras av den fasta vårdkontakten som ska vara en legitimerad 
läkare. Om någon fast vårdkontakt ännu inte har utsetts för patien-
ten, får någon annan legitimerad läkare som deltar i patientens vård 
göra ställningstagandet. Den fasta vårdkontakten ska inför ställnings-
tagandet rådgöra med minst en annan legitimerad yrkesutövare. 
Vidare finns krav på journalföring. Föreskrifterna reglerar inte när-
mare under vilka förutsättningar ställningstagandet ska göras. Av 
rubriken kan utläsas att ställningstagandet ska vara kopplat till när 
livsuppehållande behandling inte är förenlig med vetenskap och be-
prövad erfarenhet.2  

Socialstyrelsen har tagit fram handboken Om att ge eller inte ge 
livsuppehållande behandling. Den vänder sig till vårdgivare, verksam-
hetschefer och personal. Där uttalas bland annat följande om när det 
inte är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att ge livs-
uppehållande behandling.  

När en patient är döende och det inte längre finns botande behandling 
att erbjuda kan det bli nödvändigt att överväga om det är förenligt med 
vetenskap och beprövad erfarenhet att ge livsuppehållande behandling. 
Den nytta behandlingen gör får vägas mot eventuell skada för patienten. 
Det kan röra sig om att behandlingen saknar förutsättningar att ge en 
medicinsk effekt och medför obehag, smärta och komplikationer som 
innebär ett lidande för patienten i stället för bot och hjälp. Det är själv-
klart att undvika eller avbryta de åtgärder som gör mer skada än nytta 
för patienten. Hälso- och sjukvårdens resurser ska inte användas för be-
handlingar som inte motsvarar god vård, saknar medicinsk effekt och 
kan betraktas som utsiktslösa. Dessa etablerade principer utgår från 
hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att ge en patient sakkunnig 
och omsorgsfull vård som uppfyller kraven på vetenskap och beprövad 
erfarenhet.3 

Med förutsättningen att patienten ska vara döende avses att den fasta 
vårdkontakten har gjort bedömningen att det inte finns någon utsikt 
för patienten att överleva annat än en begränsad tid, trots medicinska 
behandlingsinsatser och livsuppehållande behandling. Det är under 
en sådan förutsättning som livsuppehållande behandling kan anses 
                                                                                                                                                          
2 3 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling. 
3 Socialstyrelsen, Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling – Handbok för vård-
givare, verksamhetschefer och personal, 2011, s. 32. 
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vara utsiktslös för patienten.4 Enligt handboken kan det finnas fall 
där en åtgärd ur strikt medicinsk synvinkel kan vara verkningslös, 
även om den kan te sig meningsfull för patienten och närstående som 
dessutom kan behöva tid för att acceptera situationen. Det kan då 
vara motiverat att fortsätta behandlingen en begränsad tid, även om 
vården är verkningslös. Detta under förutsättning att behandlingen 
inte medför oacceptabla biverkningar och lidande för patienten.5  

Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening har 
tagit fram etiska riktlinjer till stöd för ställningstagandet att inte in-
leda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling.6 I dessa framgår 
att, när patientens nytta av livsuppehållande behandling är oviss, det 
är viktigt att inleda, alternativt fortsätta behandlingen tills nyttan 
bättre kan bedömas. Om behandlingen visar sig inte gagna patienten, 
bör den avbrytas.  

En förutsättning för att kunna bli organdonator efter döden är 
att den enskilde innan döden vårdas i respirator med tillhörande 
vård, vilket är en form av intensivvård.7 För en patient som får inten-
sivvård är tiden från ställningstagandet att inte inleda eller inte fort-
sätta livsuppehållande behandling till döden kan konstateras ofta 
relativt kort. Vanligtvis handlar det om timmar eller några dagar. 
Från ställningstagandet till dess att livsuppehållande behandling fak-
tiskt avbryts kan viss tid komma att förflyta för att närstående ska 
hinna informeras och kunna ta avsked. Från det att den livsuppe-
hållande behandlingen avslutats kan det ta viss tid till dess att den 
enskilde avlider och döden kan fastställas. Om döden ska fastställas 
med direkta kriterier, kan även denna process ta tid, med flera under-
sökningar som ibland kompletteras med en kärlröntgenundersök-
ning (angiografi).8  

                                                                                                                                                          
4 Ibid. s. 32 f.  
5 Ibid. s. 34. 
6 Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening, Etiska riktlinjer vid ställnings-
tagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling, 10 april 2018. 
7 Detta gäller för DBD och kontrollerad DCD. En beskrivning av donationsformerna DBD 
och DCD finns i avsnitt 3.3.5. 
8 För mer information om fastställande av döden se avsnitten 3.3.5 och 4.3.4. 
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7.3 När medicinska åtgärder i donationssyfte 
ska kunna inledas 

Förslag: Först efter ställningstagandet om att inte inleda eller inte 
fortsätta livsuppehållande behandling ska medicinska insatser i 
syfte att göra donation möjlig, så kallad organbevarande behand-
ling, få ges. Ställningstagandet ska i dessa fall vara gjort av en legi-
timerad läkare i samråd med en annan legitimerad läkare.  

7.3.1 När organbevarande behandling får ges  

Syftet med hälso- och sjukvård är att medicinskt förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar och skador hos en patient. Detta syfte ska 
styra och avgöra vilka insatser som får göras. Så länge hälso- och 
sjukvården kan bota eller behandla en patient ska inte andra syften – 
som att donation av en patients organ vid en senare tidpunkt kan bli 
möjlig – få påverka inriktningen av vården av en patient. Detta ter 
sig självklart.  

Det innebär att medicinska insatser på en levande person enbart i 
syfte att donation ska kunna ske efter att han eller hon har avlidit 
inte kan bli aktuella förrän hälso- och sjukvården konstaterat att 
ytterligare medicinska insatser inte längre medicinskt gagnar pati-
enten. Detta sker när hälso- och sjukvården gör ställningstagandet 
att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling. Det är 
alltså först då som det kan bli aktuellt att ge medicinska insatser till 
en levande person endast för att göra donation möjlig efter att denne 
har avlidit. Själva ställningstagandet får inte påverkas av frågan om 
donation. 

Att medicinska insatser i organbevarande syfte ges är i stort sett 
en förutsättning för att organdonation från avlidna över huvud taget 
ska kunna ske, se vidare i avsnitt 8.2. Att utgå från döden som start-
punkt för donationsprocessen är därför inte möjligt, även om själva 
tillvaratagandet självklart aldrig får ske förrän patienten har avlidit. 
Samtliga länder vi har tillfrågat utför medicinska insatser i donati-
onssyfte före döden från att hälso- och sjukvården bedömt att 
fortsatt vård inte längre gagnar patienten.  

Ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållan-
de behandling ska alltså avgöra från vilken tidpunkt organbevarande 
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behandling ska kunna ges. Även Utredningen om donations- och 
transplantationsfrågor utgick i sitt betänkande från detta ställnings-
tagande som startpunkt för utredningens förslag om när medicinska 
insatser för att möjliggöra donation skulle kunna sättas in. 

7.3.2 Formella krav på ställningstagandet 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande behandling 
ska den fasta vårdkontakten, som ska vara en legitimerad läkare, råd-
göra med minst en annan legitimerad yrkesutövare inför ställnings-
tagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behand-
ling. Om det inte finns någon fast vårdkontakt utsedd för patienten, 
ska någon annan legitimerad läkare tillämpa bestämmelserna.9 Enligt 
9 § förordningen om donationsregister hos Socialstyrelsen krävs det 
dock för att få direktåtkomst till registret att ställningstagandet att 
inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling har gjorts 
av en legitimerad läkare i samråd med en annan legitimerad läkare. 
Det krävs alltså att två läkare deltar i ställningstagandet för att hälso- 
och sjukvårdspersonal ska få söka i registret. Detta är även i linje med 
Svenska föreningen för Anestesi och Intensivvårds riktlinjer om livs-
uppehållande behandling. Enligt dessa bör beslut om behandlings-
begränsning vid intensivvård tas i samförstånd mellan intensivvårds-
läkare och behandlande läkare/fast vårdkontakt.10 

Det är rimligt med en enhetlig reglering av kraven för donations-
verksamheten. Att kvalificera formerna för ställningstagandet och 
uppställa krav på att en legitimerad läkare ska ha samrått med en annan 
legitimerad läkare för att organbevarande behandling ska få ges inne-
bär också en skyddsåtgärd för den möjlige donatorn. Det bör inte 
råda något tvivel om att frågan om donation inte påverkat själva ställ-
ningstagandet om att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande 
behandling. Det har till utredningen framförts att det är olyckligt 
om krav ställs på att samråd ska göras med en annan legitimerad läka-
re eftersom det i praktiken innebär att frågan om donation påverkar 
formerna för ställningstagandet om att inte inleda eller inte fortsätta 
den livsuppehållande behandlingen. Vi anser dock att fördelarna med 

                                                                                                                                                          
9 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 och 4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppe-
hållande behandling. 
10 Svenska föreningen för Anestesi och Intensivvård, Riktlinjer Livsuppehållande behandling – 
Behandlingsstrategi inom intensivvården, 2012-09-17 s. 4.  
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att ställa krav på att samråd ska göras med en annan legitimerad läkare 
överväger nackdelarna.  

Ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppe-
hållande behandling ska alltså vara fattat av en legitimerad läkare i 
samråd med en annan legitimerad läkare för att organbevarande be-
handling ska få ges. Vilken erfarenhet och eventuell specialitet de 
olika läkarna ska ha bör inte regleras i lag. 

En fråga vi har övervägt är om det bör införas krav på att de läkare 
som deltar i ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta livs-
uppehållande behandling inte ska få fatta beslut om donation eller på 
annat sätt delta i ställningstaganden kring donation och organbe-
varande behandling rörande den aktuella patienten. På så vis skulle 
det bli än tydligare att det inte finns någon intressekonflikt som 
skulle kunna påverka en läkare inför ställningstagandet avseende den 
livsuppehållande behandlingen. Vi bedömer dock av flera skäl att 
krav på sådana rutiner inte ska införas. En viktig grund för en rätts-
säker ordning är att donationsverksamheten är skild från transplan-
tationsverksamheten vilket den är i dag. Det finns alltså inte någon 
intressekonflikt eftersom de som vårdar den möjlige donatorn och 
ansvarar för utredningen av dennes inställning till donation inte har 
ett direkt intresse av att donation ska komma till stånd. Vidare finns 
ett system för att hantera oegentligheter för det fall hälso- och sjuk-
vårdspersonal bryter mot regelverk eller begår felaktigheter. I Sverige 
finns flera sådana mekanismer genom exempelvis Inspektionen för 
vård och omsorgs (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
(HSAN). Ytterligare administrativa formaliakrav skulle dessutom 
kunna innebära praktiska problem för hälso- och sjukvården. Dels 
kan det generellt finnas logistiska svårigheter i samband med jour, 
nattpersonal med mera. Dels kan på mindre intensivvårdsavdelningar 
antalet läkare i tjänst vara begränsat.  

7.3.3 Behov av ändrade riktlinjer för vård av patienter 
med svår nytillkommen hjärnskada 

Många verksamma inom hälso- och sjukvården har påtalat att pati-
enter som kommer in medvetslösa till sjukhus med omfattande 
hjärnskador och en dålig prognos rutinmässigt ska ges livsuppehåll-
ande behandling innan eventuella ställningstaganden görs att inte 
inleda eller inte fortsätta den livsuppehållande behandlingen. I dag 
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kan vårdpraxis variera avseende hur en sådan situation hanteras. Det 
är svårt att prognosticera utfall för patienter med omfattande hjärn-
skador. Sammanslutningar som företräder neuroprofessionen före-
språkar att dessa patienter därför bör vårdas i minst 72 timmar innan 
ställningstagande om att avsluta vården kan fattas med tillräckligt 
beslutsunderlag.11 Artiklar och studier inom området gör problema-
tiken med att inte påbörja livsuppehållande insatser för dessa patien-
ter tydlig. Det handlar i dessa fall om åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador för patientens 
egen skull. Detta är alltså inte att se som medicinska åtgärder i dona-
tionssyfte. Förvisso skulle sådana ändrade riktlinjer troligtvis också 
kunna bidra till att antalet donatorer ökar, men det grundläggande 
syftet för att inleda vården ska och bör inte vara donation. Vilken 
vårdnivå en patient med allvarlig hjärnskada ska erbjudas är en ange-
lägen fråga som dock faller utanför våra direktiv. I grunden är detta 
en medicinsk bedömning där det är upp till den medicinskt ansvarige 
läkaren att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ta ställning till 
om och vilken vård som ska ges. Förändrade och förtydligande av 
vårdrutiner inom detta område vore dock välkommet och kan rym-
mas inom gällande lagstiftning.12  

7.4 När utredningen av den enskildes inställning 
till donation bör få påbörjas 

Bedömning: Utredningen av om det finns förutsättningar för 
donation enligt 3 § transplantationslagen bör få initieras först 
efter ställningstagandet om att inte inleda eller inte fortsätta livs-
uppehållande behandling.  

 
Enligt 3 § transplantationslagen gäller att biologiskt material avsett 
för transplantation eller annat medicinskt ändamål får tas från en 
avliden människa, om denne har medgett det eller det på annat sätt 

                                                                                                                                                          
11 MJ Souter m.fl., Recommendations for the Critical Care Management of Devastating Brain 
Injury: Prognostication, Psychosocial, and Ethical Management: A Position Statement for 
Healthcare Professionals from the Neurocritical Care Society, Neurocrit Care, 2015 Aug;23(1) 
s. 4–13. 
12 Exempelvis saknas det i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid Stroke från 2018 
rekommendationer kring intubering och intensivvård av strokepatienter med omfattande hjärn-
skador. 
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kan utredas att åtgärden skulle stå i överensstämmelse med den av-
lidnes inställning. I annat fall får biologiskt material tas, om inte den 
avlidne skriftligen har motsatt sig ett sådant ingrepp eller uttalat sig 
mot det eller det av annat skäl finns anledning att anta att ingreppet 
skulle strida mot den avlidnes inställning. 

I transplantationslagen finns inte någon bestämmelse som regle-
rar när utredningen av den enskildes inställning får göras. Inom 
hälso- och sjukvården har man tolkat 3 § transplantationslagen olika. 
Vissa har ansett att utredningen får initieras först efter att den en-
skilde har avlidit. Andra har ansett att bestämmelsen inte anger när 
en sådan utredning får påbörjas utan att det är upp till hälso- och 
sjukvården att bedöma när det är lämpligt. Sedan maj 2018 gäller att 
behörig hälso- och sjukvårdspersonal får söka efter uppgifter om en 
persons inställning till donation i donationsregistret efter att ett ställ-
ningstagande gjorts om att inte inleda eller inte fortsätta livsuppe-
hållande behandling vilket ska vara dokumenterat i patientjournalen.13 
3 § transplantationslagen reglerar förutsättningarna för donation 
från avlidna. Vi anser dock att det inte finns något direkt hinder att 
utreda förutsättningarna för donation enligt paragrafen innan den 
enskilde har avlidit. 

Våra förslag om organbevarande behandling bygger på att behand-
lingen får inledas efter ställningstagandet att inte inleda eller inte fort-
sätta den livsuppehållande behandlingen. Den tid personer kan komma 
att få organbevarande behandling utan att man vet deras inställning 
bör minimeras för att begränsa risken för påtvingade kroppsliga 
ingrepp. Hälso- och sjukvården bör därför i dessa fall så snart som 
möjligt kunna inhämta information om den möjlige donatorns in-
ställning till donation för att därefter kunna respektera patientens 
autonomi och självbestämmande. I de fall organbevarande behand-
ling blir aktuellt är det därför inte lämpligt att avvakta med utred-
ningen av den möjlige donatorns inställning till donation till dess att 
han eller hon har avlidit.  

Det leder till frågan om man bör kunna initiera utredningen av 
den enskildes inställning redan före ställningstagandet att inte inleda 
eller inte fortsätta den livsuppehållande behandlingen. Ju förr pati-
entens inställning kan utredas desto mindre är risken för en kränk-

                                                                                                                                                          
13 Behörig hälso- och sjukvårdspersonal får även söka efter uppgifter om en person efter det 
att det fastställts att personen avlidit, vilket ska vara dokumenterat i patientjournalen. 
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ning av patientens autonomi. Det vore dock olämpligt att inleda ut-
redningen av den enskildes inställning till donation före ställnings-
tagandet att inte inleda eller inte fortsätta den livsuppehållande 
behandlingen. Före ställningstagandet ska fokus vara på att vårda 
patienten för patientens egen skull. Vilken vård patienten får i detta 
skede ska vara oberoende av om donation kan bli möjlig eller inte. 
För att detta ska vara tydligt bör inte heller utredningen av den 
möjlige donatorns inställning till donation initieras av hälso- och 
sjukvårdspersonalen före detta ställningstagande.  

Att utredningen av den möjlige donatorns inställning till dona-
tion bör initieras efter ställningstagandet att inte inleda eller inte 
fortsätta livsuppehållande behandling gäller de situationer där organ-
bevarande behandling är aktuell. Om utredningen avseende den 
enskildes inställning till donation kan avvakta till efter döden, bör 
den anstå till dess. Detta bör många gånger vara fallet vid donation 
av vävnader och celler.  

Att den formella utredningen av den möjlige donatorns inställ-
ning till donation bör få initieras först efter ställningstagandet att 
inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling innebär 
inte att det finns hinder för hälso- och sjukvårdspersonalen att tala 
om donation med en patient tidigare, exempelvis vid ett besök på en 
vårdcentral. Det innebär inte heller att närstående skulle vara för-
hindrade att lyfta frågan om donation med exempelvis personalen 
vid en intensivvårdsavdelning tidigare. Det är dock viktigt att det är 
tydligt att frågan om donation inte påverkar vården innan ställnings-
tagandet gjorts att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande 
behandling.  
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8 Organbevarande behandling 
och den enskildes inställning 

8.1 Inledning 

Enligt första punkten i våra direktiv ska vi utreda, analysera och lämna 
förslag om vilka medicinska insatser som kan komma i fråga att ge 
till en levande person i syfte att göra donation möjlig efter att denne 
har avlidit, om det bör finnas begränsningar gällande insatserna samt 
under hur lång tid de ska få pågå. Enligt direktivens andra punkt ska 
vi utreda vad som ska gälla i fråga om den enskildes inställning till 
sådana insatser. I detta kapitel behandlar vi dessa frågor. De är in-
vävda i varandra. Därför kan en kort sammanfattning av kapitlets 
innehåll och ställningstaganden redan inledningsvis vara på sin plats. 

• Vi konstaterar att det vi kallar organbevarande behandling är en 
nödvändig förutsättning för att organdonation över huvud taget 
ska kunna äga rum (avsnitt 8.2). 

• Innehållet i organbevarande behandling anges närmare (avsnitt 8.3). 

• Den organbevarande behandlingen får ges under vissa förutsätt-
ningar (avsnitt 8.4). 

• Det ska gälla vissa begränsningar av vad den organbevarande be-
handlingen ska kunna innefatta (avsnitt 8.5 och 8.6). 

• Tidsgränser bör sättas upp för den organbevarande behandlingen 
(avsnitt 8.7). 

• Organbevarande behandling ska till en början vara tillåtet från tid-
punkten för ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta 
livsuppehållande behandling och medan den enskildes inställning 
till donation utreds (avsnitt 8.8). 
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• Om utredningen av den enskildes inställning visar att det enligt 
3 § transplantationslagen finns förutsättningar för donation, ska 
den organbevarande behandlingen få fortsätta. Om utredningen 
däremot visar att sådana förutsättningar inte finns, ska den av-
slutas skyndsamt (avsnitt 8.9). 

• Utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation ska 
med vissa restriktioner få utföras på den som genomgår organbe-
varande behandling, om utredningen visar att det enligt 3 § trans-
plantationslagen finns förutsättningar för donation (avsnitt 8.10). 

8.1.1 Inledande kommentarer  

Donation och tillvaratagande av organ och annat biologiskt material 
avsedda för användning på människor liksom transplantationsverk-
samhet bör betraktas som hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårds-
lagens mening.1 Även de medicinska insatser vi kallar organbevarande 
behandling bör betraktas som hälso- och sjukvård. 4 kap. 2 § patient-
lagen innehåller den grundläggande principen om att hälso- och 
sjukvård inte får ges utan patientens samtycke, om inte annat följer 
av lag. Ett samtycke är giltigt endast om det föregåtts av information 
som gör det möjligt för patienten att fatta beslut i den aktuella frågan. 
Av samma bestämmelse följer därför att, innan ett samtycke in-
hämtas, patienten ska få information i enlighet med vad som anges i 
kapitel 3 i patientlagen och, om en patient avstår från viss vård eller 
behandling, att han eller hon ska få information om vilka konsekven-
ser detta kan medföra. Vissa lagstadgade undantag finns från dessa 
regler. Till exempel finns en bestämmelse i 4 kap. 4 § patientlagen 
som gör hälso- och sjukvård möjlig för att avvärja fara som akut och 
allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller hennes 
vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan 
utredas.  

Vad gäller våra frågor är det i de allra flesta fall inte möjligt att 
luta sig mot 4 kap. 2 § patientlagen. Som regel är nämligen den en-
skilde medvetslös när frågor om medicinska insatser som kan göra 
organdonation möjlig aktualiseras. 4 kap. 4 § patientlagen är inte 
heller tillämplig. Vi måste därmed föreslå undantagsbestämmelser 
från huvudregeln i 4 kap. 2 § patientlagen. Vår uppgift blir med andra 
                                                                                                                                                          
1 Jämför prop. 2011/12:95 s. 30, prop. 2007/08:96 s. 89 f., och prop. 2005/06:141 s. 63 f. 
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ord att konstruera en kompletterande reglering som ska tillämpas i 
de fall den enskildes samtycke till medicinska insatser i donations-
syfte inte kan inhämtas. 

I kapitel 3 har vi beskrivit donationsmetoden kontrollerad 
DCD.2 Kontrollerad DCD används inte i Sverige i dag förutom i ett 
pilotprojekt som genomförts i Vävnadsrådets regi. Pilotprojektet 
avslutades i januari 2019 och utvärderas nu. Det är troligt att kon-
trollerad DCD på sikt införs varaktigt i Sverige. Våra förslag hindrar 
inte att metoden införs permanent. En förutsättning är självfallet att 
tillvägagångssättet uppfyller lagstiftningens krav. Det ingår dock 
inte i vårt uppdrag att ta ställning till DCD-metoden som sådan. Vi 
gör därmed inte heller någon bedömning av hur lång den så kallade 
no touch-perioden vid DCD bör vara för att en person ska kunna 
konstateras död i enlighet med bland annat lagen om kriterier för 
bestämmande av människans död.3  

8.2 Organbevarande behandling är nödvändig 
för donation  

Efter ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppe-
hållande behandling finns enligt nu gällande regelverk två alternativ 
för den som får intensivvård.4 Antingen avslutas intensivvården. Det 
innebär att respirator och annan livsuppehållande behandling kopp-
las ur varefter patienten efter en kortare tid avlider av det cirkula-
tionsstillestånd som blir följden. Organdonation är då inte möjlig. 
Eller så kan behandlingen fortsätta, om det är troligt att patienten 
kommer att utveckla total hjärninfarkt och behandlingen krävs för 
att kunna fastställa döden med så kallade direkta kriterier.5 Huvud-

                                                                                                                                                          
2 Se särskilt avsnitt 3.3.5. 
3 Det har inom ramen för DCD-projektet förts diskussioner om den så kallade no touch-peri-
oden, det vill säga tiden från att patientens cirkulation upphört till dess att döden har fastställts 
genom indirekta kriterier. Syftet med observationstiden är att försäkra sig om att ingen spon-
tan cirkulation uppstår. Om så skulle ske avslutas tidtagningen och ett nytt intervall startas 
från det att cirkulationen åter upphör. Längden på no touch-perioden varierar mellan länder. 
I det svenska DCD-projektet tillämpas fem minuter. Tidsramen är dock föremål för fortsatt 
diskussion. Om metoden varaktigt införs i Sverige, bör det finnas tydliga riktlinjer om detta. 
4 Alla som blir organdonatorer efter döden i dag vårdas inledningsvis för sin egen skull på en 
intensivvårdsavdelning.  
5 Se mer om detta i avsnitt 3.3.5. 
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skälet till att fastställa döden med direkta kriterier är att göra dona-
tion möjlig.6  

För att organen ska kunna tas till vara efter döden måste syre-
sättningen till organen säkerställas. Vid DBD uppkommer döden till 
följd av en total hjärninfarkt. Efter ställningstagandet att inte inleda 
eller inte fortsätta med livsuppehållande behandling måste därför 
respiratorvården med vissa tillhörande insatser fortsätta så att orga-
nen hålls syresatta till dess patienten utvecklar total hjärninfarkt. 
Därefter måste behandlingen fortgå en tid efter döden till dess orga-
nen har tagits tillvara. Vid DCD inträder döden på grund av hjärt-
stopp. Skälet till att organbevarande behandling i dessa fall måste ges 
efter ställningstagandet om att inte inleda eller inte fortsätta den 
livsuppehållande behandlingen är för att organen ska hållas syresatta 
medan den enskildes inställning samt de medicinska förutsättning-
arna för donation utreds. Också uttagsoperationen ska planeras och 
förberedas.7 

Vi har valt termen organbevarande behandling för att beskriva de 
medicinska insatser som ges i syfte att göra donation möjlig; ett be-
grepp som föreslogs i rapporten Donation från avlidna – etiska 
aspekter.8 Organbevarande behandling är en adekvat beskrivning av 
vad behandlingen de facto är efter ställningstagandet att inte inleda 
eller inte fortsätta livsuppehållande behandling. Det är genom denna 
behandling som syresättning till organen kan säkerställas och cell-
död förhindras.  

Organbevarande behandling ges inom intensivvården i dag. Det 
har hittills inte, vare sig i förarbeten eller i lag, varit tydligt att dessa 
medicinska insatser behövs och i vilka situationer de ska få ges. 
Denna otydlighet har varit problematisk inom hälso- och sjukvården 
med följd att varierande praxis har utvecklats för att donation ska 
kunna äga rum. Detta har också medfört dålig transparens. Vårt upp-
drag syftar till att skapa lagstöd för den behandling som är nödvändig 
för att donation och transplantation av organ ska kunna äga rum. 

                                                                                                                                                          
6 I sällsynta fall kan det också uppstå behov av att fastställa döden med direkta kriterier av 
andra skäl, exempelvis om närstående har svårt att acceptera att personen har dött eller har 
svårt att acceptera att livsuppehållande behandling avslutas före döden. 
7 I avsnitt 3.3.5 finns en beskrivning av vad som menas med DCD och DBD.  
8 OFO Mellansveriges etikråd, Donation från avlidna – Etiska aspekter, Rapport från etikmöte 
kring donationsutredningens (SOU 2015:84) förslag, 2017-02-10. 
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8.3 Innehållet i organbevarande behandling 

Förslag: Organbevarande behandling får ges till en möjlig dona-
tor efter ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta livs-
uppehållande behandling. Behandlingen omfattar intensivvårds-
insatser såsom respiratorvård, farmakologiska insatser och andra 
åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förut-
sättningarna för transplantation. Detta ska regleras i lag.  

 
En kontrollerad donationsprocess (DBD och DCD) inleds för pati-
enter som redan ges intensivvård. Det bör här påpekas att detta inte 
nödvändigtvis innebär att patienten i fråga vårdas på en intensivvårds-
avdelning. Intensivvård är alltså inte knutet till en särskild fysisk 
plats, utan sådan vård kan ges även utanför en intensivvårdsavdel-
ning, till exempel i en ambulans eller på akuten. Före ställningstagan-
det om att avsluta den livsuppehållande behandlingen på en patient 
kallas vården som bedrivs inom intensivvården för livsuppehållande 
behandling eller intensivvård. Efter detta ställningstagande kan en-
ligt våra förslag vården övergå till att vara inriktad mot donation, så 
kallad organbevarande behandling. Behandlingsinnehållet är dock i 
huvudsak detsamma före som efter ställningstagandet, men det för-
ändrade syftet med insatsen har stor betydelse. Det aktualiserar den 
grundläggande etiska frågan om att vårda en person för någon annans 
skull. Vi återkommer till detta längre fram.  

I Socialstyrelsens termbank saknas en definition av intensivvård. 
Andra källor tydliggör att: 

Intensivvård är att förebygga och behandla svikt i ett eller flera organ-
system så att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur patientens synvinkel. 
Med intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och om-
vårdnad av patienter med svåra, ej sällan livshotande, sjukdomar eller 
skador. Vården ska bedrivas i enlighet med vetenskap, beprövad erfar-
enhet samt befintliga riktlinjer, där både medicinska och etiska aspekter 
står i förgrunden.9 

  

                                                                                                                                                          
9 Den definition som finns hos Svensk förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). 
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Socialstyrelsen definierar livsuppehållande behandling som behand-
ling som ges vid livshotande tillstånd för att upprätthålla en patients 
liv. Som exempel ges  

• behandling för att stödja livsnödvändiga funktioner som en pati-
ent själv inte kan upprätthålla, till exempel andning och cirku-
lation samt födo- och vätskeintag,  

• vissa kirurgiska ingrepp som till exempel amputation, och  

• läkemedelsbehandling, till exempel behandling med cirkulations-
stödjande, vasoaktiva läkemedel (adrenalin, efedrin), vätskedrivande 
läkemedel (diuretika), insulin, cytostatika och antibiotika.10 

Medicinsk expertis har för vår räkning utarbetat ett underlag om de 
behandlingsinsatser som kan vara aktuella att ge en möjlig donator.11 
I underbilagan listas olika insatser som kan bli aktuella och riskerna 
med respektive insats. Av underlaget framgår att innehållet i den be-
handling som behövs för att göra donation möjlig är detsamma som 
den behandling som definieras som livsuppehållande behandling 
eller intensivvård enligt källorna ovan.  

Organbevarande behandling syftar i huvudsak till att förebygga, 
diagnostisera och behandla svikt i nödvändiga organfunktioner. Grun-
den är att förhindra celldöd genom att upprätthålla andning och 
cirkulation. Detta åstadkoms med hjälp av högteknologisk apparatur 
(exempelvis respiratorer och dialysmaskiner) och läkemedel. Den 
behandling det i regel handlar om är fortsatt respiratorbehandling, 
intravenös vätska, blodtrycksreglerande läkemedel, antibiotika och 
annan farmakologisk behandling för att vidmakthålla adekvat syre-
sättning. Även bronkoskopi, det vill säga att ett instrument förs ned 
i luftrören för kontroll av luftvägarna och för att hålla luftvägarna 
fria från slem och liknande, kan vara aktuellt. Att lägga en central-
venös kateter (CVK) för att kunna ge blodtryckshöjande behandling 
kan också bli nödvändigt liksom eventuellt kateter för dialys. 

Vi bedömer att insatser av denna karaktär, som ges redan i dag, är 
motiverade och försvarar sin plats i ett framsynt vårdsystem vid en 

                                                                                                                                                          
10 Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling- Handbok för vårdgivare, verksamhets-
chefer och personal, Socialstyrelsen, 2011, s. 7. 
11 Bilaga 2. 
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avvägning av de intressen som ska beaktas. De ingrepp de kan inne-
bära på en döende person som så gott som utan undantag är med-
vetslös är proportionerliga med hänsyn tagen till de omfattande vård-
vinster som organdonation kan ge.12 Vi föreslår mot denna bakgrund 
att det i lag ska framgå att organbevarande behandling ska få ges till 
en möjlig donator efter ställningstagandet att inte inleda eller inte 
fortsätta livsuppehållande behandling. I lagen ska det vidare anges 
att med organbevarande behandling avses intensivvårdsinsatser så-
som respiratorbehandling eller andra former av syresättning, farma-
kologiska insatser och andra åtgärder för att bevara organens funk-
tion. Med möjlig donator menas här en patient som skulle kunna bli 
aktuell för organdonation efter döden. I första hand handlar det om 
personer med en svår nytillkommen hjärnskada som bedöms kunna 
utveckla total hjärninfarkt. Även andra patientgrupper kan dock 
komma att omfattas av bestämmelsen, exempelvis patienter som kan 
bli föremål för kontrollerad DCD. Det kan då bland annat röra sig 
om patienter med svår organsvikt. 

De intensivvårdsinsatser som den organbevarande behandlingen 
innebär är medicinskt komplexa. I huvudsak handlar det om insatser 
som redan har påbörjats genom att patienten vid ställningstagandet 
att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling är 
intuberad och ges intensivvård. Dessa insatser bör få kompletteras 
eller anpassas efter de behov som uppkommer. Insatser som före 
ställningstagandet om att inte fortsätta med den livsuppehållande 
behandlingen för patientens egen skull inte var aktuella kan alltså 
behöva sättas in efter detta ställningstagande för att förhindra att 
organen skadas. Exempelvis kan den farmakologiska behandlingen 
behöva kompletteras eller justeras. Hälso- och sjukvården kan be-
höva sätta in antibiotika mot lunginflammation eller blodförgift-
ning, sätta in blodtrycksreglerande läkemedel eller öka dosen av 
sådana eller sätta in vätskedrivande läkemedel. Ett annat exempel är 
att ge dialys som är ett naturligt inslag i intensivvård. Dialys kan be-
hövas som ett komplement till redan påbörjad behandling, om den 
möjlige donatorn visar tecken på svikt. Vidare kan den centralvenösa 
katetern behöva bytas ut eller liknande. Att organbevarande behand-
ling i huvudsak har samma innehåll som intensivvård innebär således 
inte att ingenting nytt får påbörjas efter att ställningstagandet gjorts 

                                                                                                                                                          
12 Se vidare i avsnitt 8.4 där vi anger under vilka förutsättningar organbevarande behandling 
ska få ges. 
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om att avsluta den livsuppehållande behandlingen. En prövning av 
om insatsen bör och kan ges måste dock alltid göras i förhållande till 
de kriterier som fastställs i lag. Vi återkommer till detta i avsnitt 8.4. 

Det kan tänkas att metoder och behandlingar utvecklas som inte 
i dag används inom intensivvården men som på sikt skulle kunna 
fylla ett syfte för att bevara organens funktion eller förbättra trans-
plantationsresultat. Det skulle kunna vara till exempel läkemedels-
behandling som förbättrar organens tolerans för syrebrist. Sådana 
insatser skulle då inte vara att anse som gängse intensivvårdsinsatser 
utan endast vara aktuella att ge en patient som är en möjlig donator. 
Våra förslag ska ge utrymme för en sådan utveckling.  

En insats som särskilt diskuteras i dag är att ge heparin endast i 
syfte att förbättra resultatet av en transplantation och kanylering. 
Heparin, som är ett blodförtunnande medel, ges i detta sammanhang 
för att undvika proppar. Kanylering görs för att senare kunna spola 
organen med en kall lösning (själva spolningen sker när den möjlige 
donatorn är avliden). Att hålla den varma ischemitiden13 så kort som 
möjligt är fördelaktigt för att bevara organens kvalitet.14 Av detta skäl 
kan det ha en gynnsam effekt att förbereda för perfusion (genom-
spolning) redan innan patienten avlider. Sannolikt har även heparin 
före döden en positiv effekt, även om det finns forskning som tyder 
på att sådana effekter är överskattade.15 Det bör nämnas att det när 
det gäller heparin förekommer diskussioner huruvida det är etiskt 
försvarbart att ge det till en möjlig donator endast i syfte att bevara 
dennes organ mot bakgrund av att preparatet inte ges för den 
enskildes egen skull och för att det vid vissa diagnoser i undantagsfall 
skulle kunna påskynda döden. För alla insatser som vidtas måste en 
avvägning göras mellan vilka fördelar insatsen medför och effekten 
av att avvakta med den till efter döden. Som vi återkommer till i 
avsnitt 8.4.2 får åtgärderna inte heller medföra mer än ringa smärta 
eller ringa skada för den möjlige donatorn. Särskild försiktighet bör 

                                                                                                                                                          
13 Varm ischemitid är tiden efter det att syresättningen till organen har upphört och fram till 
dess att man kyler ned organen. 
14 L. Heylen m.fl., The duration of asystolic ischemia determines the risk of graft failure after circu-
latory-dead donor kidney transplantation: A Eurotransplant cohort study. AM J Transplant. 
2017;00:1-9. https://doi.org/10.1111/ajt.14526  
15 Andreas H. Kramer och Christopher J. Doig, Premortem Heparin Administration and 
Location of Withdrawal of Life-Sustaining Intervention in DCD: Lack of High-Quality 
Evidence Precludes Definitive Conclusions, Transplantation, October 2016, volume 100, 
number 10.  
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vara påkallad för åtgärder som inte är nödvändiga för att transplan-
tation över huvud taget ska kunna ske men som ändå vidtas för att 
utfallet av transplantationen ska bli så bra som möjligt. Om möjligt 
så bör sådana åtgärder sättas in först efter att utredningen av den 
enskildes inställning till donation är slutförd. 

Sammanfattningsvis bör villkoren för och innehållet i den organ-
bevarande behandlingen lagfästas i transplantationslagen. Viktiga ut-
gångspunkter för en sådan reglering bör hämtas från den verksamhet 
som redan nu äger rum inom hälso- och sjukvården. Det är dock 
varken önskvärt eller rimligt att i lag exakt och i detalj definiera vad 
organbevarande behandling får och kan innehålla. Det skulle bli en 
alltför statisk ordning. Regelverket bör alltså ges en viss precision 
men ändå vara så flexibelt att lämpliga metoder kan vidareutvecklas. 

8.4 Under vilka förutsättningar ska organbevarande 
behandling få ges 

Förslag: Organbevarande behandling får ges endast om den inte 
kan anstå till dess att den möjlige donatorn har avlidit, inte med-
för mer än ringa smärta eller ringa skada för den möjlige donatorn 
och inte hindrar insatser för den möjlige donatorns egen skull.  

 
I avsnitt 6.4 redogjorde vi för några etiska utgångspunkter för vårt 
arbete. I samband med att vi drog upp de etiska riktlinjerna för våra 
frågeställningar presenterade vi, i samma avsnitt, den intressekon-
flikt som kan ligga i att tillåta att medicinska insatser får företas på 
en människa enbart i syfte att hjälpa en annan människa. Å ena sidan 
har vi den möjlige donatorn som har ett intresse av bland annat in-
tegritet, att få nödvändig vård och palliativ symtomlindrande be-
handling, att få vara fredad och att inte utsättas för smärta med mera. 
Den möjlige donatorn är i en särskilt sårbar situation eftersom denne 
som regel är djupt medvetslös och i stunden kan varken ta ställning 
eller lämna samtycke till någon medicinsk åtgärd. Å andra sidan har 
vi den möjlige mottagarens intresse av en avsevärt förbättrad livs-
kvalitet eller till och med att räddas till livet. Att transplantation ska 
vara möjligt är även ett viktigt allmänt intresse.  
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I det här avsnittet svarar vi på hur organbevarande behandling kan 
ges samtidigt som respekten för människovärdet upprätthålls. För-
slagen är ett resultat av den intresseavvägning som vi har att göra 
mellan framför allt den möjlige donatorn och den möjlige mottaga-
ren och det allmänna intresset som finns av en fungerande donati-
ons- och transplantationsverksamhet.  

Vi har i den här avvägningen identifierat tre förutsättningar som 
måste föreligga för att organbevarande behandling ska få ges. Det är 
för det första rimligt att medicinska insatser som kan vänta till efter 
döden får anstå till dess den möjlige donatorn har avlidit. Ett annat 
viktigt intresse är att minimera lidande och skador för den möjlige 
donatorn. En förutsättning för att medicinska insatser ska få företas 
på en levande människa trots att dessa inte är till gagn för honom 
eller henne måste därför vara att de bara får ges om de inte orsakar 
mer än ringa smärta eller ringa skada. Slutligen ska organbevarande 
behandling aldrig få företräde framför palliativ vård och annan be-
handling som är till för den möjlige donatorn. Den möjlige dona-
torns intressen ska på så sätt ha högsta prioritet.  

Fler förutsättningar för att organbevarande behandling ska vara 
godtagbart ur ett etiskt perspektiv behandlar vi i de kommande av-
snitten. De villkor vi föreslår ska gälla utöver de generella kraven på 
bland annat god vård i 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen.  

8.4.1 Behandlingen får ges endast om den inte kan anstå 
till efter döden 

Organbevarande behandling innebär i regel att insatser utförs på en 
medvetslös person som alltså inte kan freda sig. Det är därför moti-
verat att endast de insatser som är nödvändiga ska få tillåtas. Att ange 
exakt vilka insatser som får vidtas innan döden har inträtt och vilka 
som kan avvakta till efter döden är dock inte lämpligt. En bedömning 
måste göras i varje enskilt fall. Om en patient till exempel är cirkula-
toriskt stabil, kan man avvakta med att ge blodtrycksstabiliserande 
behandling. Om patienten däremot är instabil, bör en sådan insats få 
påbörjas. Mot denna bakgrund föreslår vi den generella formuleringen 
att insatser får ges endast under förutsättning att de inte kan anstå 
till efter döden.  
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8.4.2 Behandlingen får inte medföra mer än ringa smärta 
eller ringa skada  

Ytterligare ett krav som ska ställas upp i lagen är att insatser får ges 
bara om de inte orsakar mer än ringa smärta eller ringa skada. 

Smärta brukar definieras som obehaglig sensorisk och emotionell 
upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada.16 
Det behöver dock inte vara så att smärta alltid är förenad med faktisk 
vävnadsskada. Smärta är alltså en subjektiv upplevelse. Man brukar 
inom hälso- och sjukvården skilja mellan smärta, som är den subjek-
tiva upplevelsen, och nociception som förenklat kan definieras som 
nervsystemets förmåga att känna av en skada i kroppen och förmå-
gan att förmedla denna information till hjärnan.17  

Vid fastställande av grad av medvetslöshet används smärta/nocicep-
tion som en indikator på hur djupt medvetslös en person är. De pati-
enter som i Vävnadsrådets kvalitetsindikatorer för donation i dag 
definieras som möjliga donatorer är djupt medvetslösa och reagerar 
så vitt man kan iaktta inte alls på smärtstimuli eller reagerar på ett 
rent reflexmässigt sätt.18  

Om kontrollerad DCD införs varaktigt i Sverige, kan en något 
större grupp personer bli donatorer och få organbevarande behand-
ling. Det kan då vara personer som kanske inte nödvändigtvis är 
djupt medvetslösa. Samma krav på att åtgärden inte får orsaka mer 
än ringa smärta gäller även i dessa fall. Det ankommer på hälso- och 
sjukvårdspersonalen att se till att de personer som har en sådan med-
vetandegrad att de skulle kunna uppleva smärta får adekvat smärt-
lindrande behandling så att den organbevarande behandlingen inte 
orsakar smärta eller obehag.  

När det gäller risk för skada avses både fysisk skada och skada 
som avser mer omfattande integritetsintrång. Det kan konstateras 
att alla medicinska behandlingar innebär en risk att fysiskt skada den 
enskilde och kan leda till biverkningar. Sannolikheten för att den 
fysiska skadan inträffar och hur omfattande konsekvensen i så fall 
blir kan variera och måste alltid bedömas i förhållande till den en-

                                                                                                                                                          
16 Se International Association for the Study of Pains (IASP) terminologi. 
17 Emmanuel Bäckryd, Smärtan och medvetandet gäckar filosofer och forskare, Läkartid-
ningen 2012, nr 20–21, s. 1039–1040.  
18 I kvalitetsindikatorerna definieras en möjlig donator som en person med RLS 7 (Reaction 
Level Scale) eller högre eller GCS 4 (Glasgow Coma Scale) eller mindre. Se Kvalitetshandbok för 
donation från avlidna, fastställd av Vävnadsrådet 2014-10-22, s. 8.  
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skildes medicinska status, ålder och andra relevanta faktorer. De in-
satser som vi beskriver inom ramen för organbevarande behandling 
och utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation 
kan medföra risk för fysisk skada. Sannolikheten för att risken ska 
förverkligas och riskens omfattning i förhållande till organbevarande 
behandling finns beskrivna i bilaga 2. Huvuddelen av insatserna i organ-
bevarande behandling innebär dock enligt vår generella bedömning 
en mycket begränsad risk för fysisk skada (i förhållande till både san-
nolikhet för skadan och dennas eventuella omfattning). Detsamma 
gäller utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation. 
Även till synes enklare medicinska ingrepp, som blodprover eller att 
sätta en centralvenös kateter, kan visserligen leda till en mindre 
blödning eller till att mindre infektioner eller feber uppkommer hos 
patienten med mera. Vid organbevarande behandling har dock i regel 
de fysiska ingreppen redan gjorts inom ramen för den intensivvård 
patienten redan får. Patienten är vanligen intuberad och en central-
venös kateter satt.  

I kravet på att den organbevarande behandlingen inte får orsaka 
mer än ringa skada ligger självklart att behandlingen inte får på-
skynda döden. Vilka insatser som kan komma att påskynda döden 
måste bedömas i förhållande till patientens medicinska status.  

Skada kan i det här sammanhanget avse även insatser som utgör 
mer omfattande integritetsintrång. I en situation där den enskilde på 
grund av medvetslöshet inte kan lämna ett samtycke och där insat-
serna görs för någon annans skull kan insatserna i större utsträck-
ning ses som integritetskränkande än vad som skulle vara fallet om 
åtgärderna görs för den enskildes egen skull. Att intubera och inleda 
respiratorbehandling på en medvetslös person enbart i syfte att 
bevara dennes organ kan enligt vår uppfattning ses som ett sådant 
integritetsintrång att det kan omfattas av skaderekvisitet i bestäm-
melsen. Vi återkommer till detta i avsnitt 8.6.  

8.4.3 Behandlingen får inte hindra insatser för den möjlige 
donatorns egen skull 

Organbevarande behandling ges parallellt med palliativa insatser som 
syftar till att begränsa smärta och lindra ångest eller andra symptom 
förknippade med dödsprocessen. I den palliativa vården ingår smärt-
lindring och ångestlindrande behandling som centrala komponenter. 
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Men det kan finnas också annat innehåll i den palliativa vården be-
roende på vad patientens önskan var eller är. Vård och behandling 
för patientens egen skull, såsom palliativ symptomlindrande behand-
ling, ska ha högre prioritet än organbevarande behandling för det fall 
insatserna skulle komma i konflikt med varandra. Vi föreslår därför 
en regel om att organbevarande behandling inte ska få ges, om den 
försvårar eller på annat vis står i konflikt med medicinska insatser 
för den möjlige donatorns egen skull.  

8.5 Begränsningar i vilka insatser som får vidtas  

Bedömning: Mer omfattande åtgärder ska inte få sättas in på en 
levande patient endast i syfte att göra organdonation möjlig efter 
döden. Det följer indirekt av att organbevarande behandling inte 
får medföra mer än ringa smärta eller ringa skada för den möjlige 
donatorn. Med mer omfattande ingrepp avses till exempel ECMO 
med dagens teknik, kirurgi för att stoppa en inre blödning och 
hjärtmassage.  

 
Vi har i avsnittet ovan föreslagit att organbevarande behandling ska 
få ges under vissa förutsättningar; nämligen att den inte kan anstå till 
efter döden, att den inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada 
för den möjlige donatorn och att den inte hindrar insatser för den 
möjlige donatorns egen skull. Dessa förutsättningar ska ses som 
skyddande begränsningar för den möjlige donatorn (eftersom denne 
inte kunnat samtycka till åtgärderna). De är även ett resultat av in-
tresseavvägningen mellan den möjlige donatorn å ena sidan och den 
möjlige mottagaren och det allmänna intresset av en fungerande dona-
tions- och transplantationsverksamhet å andra sidan. Slutsatsen av 
intresseavvägningen är att organbevarande behandling ska få ges 
men inte på vilket sätt som helst utan enbart under de nu nämnda 
förutsättningarna. I detta ligger även att det finns begränsningar i vilka 
insatser som ska få vidtas. Det kan inte uteslutas att mer omfattande 
åtgärder som sätts in medan den möjlige donatorn fortfarande är i 
livet skulle kunna göra donation möjlig vid fler tillfällen sedan han 
eller hon har avlidit. Samtidigt kan mer omfattande åtgärder/insatser 
riskera att medföra att den enskilde utsätts för mer än ringa skada. 
Vi talar här både om fysisk skada och skada i den meningen att 
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insatsen utgör ett mer omfattande integritetsintrång. Sådana insatser/ 
åtgärder ryms därmed inte inom de förutsättningar som vi föreslår 
för att organbevarande behandling ska få ges. Nedan ger vi vissa exem-
pel på vad vi menar med en mer omfattande åtgärd.  

En medicinsk åtgärd som skulle kunna förbättra möjligheterna 
för donation och transplantation är kirurgi för att stoppa exempelvis 
en inre blödning. Ett annat exempel som med dagens teknik enligt 
vår bedömning innebär en mer omfattande åtgärd är att använda en 
modifierad hjärtlungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen 
via ett membran, ECMO (Extracorporal Membran Oxygenering). 
En patient som vid ställningstagandet att inte inleda eller inte fort-
sätta livsuppehållande behandling ges ECMO-behandling bör dock 
också kunna få det även fortsättningsvis inom ramen för den organ-
bevarande behandlingen.  

Det råder inte konsensus inom den medicinska professionen om 
lämpligheten i att utföra hjärtmassage före döden men efter att ställ-
ningstagande gjorts om att inte inleda eller inte fortsätta den livs-
uppehållande behandlingen.19 Hjärtmassage innefattar ofta tryck 
över bröstet för att bibehålla cirkulation och elektrisk defibrillering. 
Vi anser att även hjärtmassage vid ett hjärtstillestånd kan innebära 
en mer omfattande åtgärd som inte ska vara tillåten, eftersom en så-
dan insats innebär risk för att knäcka revben på patienten. En sådan 
åtgärd kan också betraktas som känslig eftersom den förhindrar 
döendet i syfte att döden ska inträda på ett visst sätt; genom total 
hjärninfarkt och inte genom hjärtstopp. Det nu sagda utesluter dock 
inte nödvändigtvis elkonvertering, som kan ses som en enklare åt-
gärd, om den även i övrigt ryms inom ramen för de förutsättningar 
som redovisats i avsnitt 8.4. 

Vi erinrar om att våra bedömningar här tar sikte på den situatio-
nen att den enskilde fortfarande är i livet och alltså inte rör vad som 
ska vara tillåtet eller inte efter döden.  

                                                                                                                                                          
19 Anne L Dalle Ave m.fl., Cardio-pulmonary resuscitation of brain-dead organ donors: a litera-
ture review and suggestions for practice, Transpl. Int. 2016 January; 29. 
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8.6 Finns det anledning att tillåta att intubering 
och respiratorbehandling får påbörjas?  

Bedömning: Med den teknik som står till buds i dag är det i regel 
inte lämpligt att påbörja intubering eller inleda respiratorvård 
inom ramen för organbevarande behandling.  

 
Det råder delade meningar bland dem utredningen har träffat, även 
inom professionen, om man bör kunna intubera och inleda respira-
torbehandling och andra intensivvårdsåtgärder med enda syfte att 
göra donation möjlig. Vissa menar att det, med hänsyn till behovet 
av organ och många människors önskan om att få donera när de 
avlider, vore olyckligt att utesluta en sådan möjlighet. Andra hävdar 
att det, även om det inte finns någon skarp juridisk eller etisk gräns 
mellan att inleda och att fortsätta en insats, ändå kan finnas en sådan 
emotionell eller psykologisk skillnad som behöver beaktas och som 
gör att behandlingen bör betraktas som oetisk. Ett typfall som rör 
denna fråga är en medvetslös patient som kommer in till akuten med 
en omfattande hjärnskada och där läkare bedömer att det saknas 
möjligheter att rädda patientens liv och ställningstagandet görs att 
inte inleda livsuppehållande behandling. Bör en sådan patient intub-
eras och läggas i respirator för att eventuellt kunna bli en donator?  

Här bör först återigen poängteras att det kan finnas skäl att i ökad 
utsträckning ta patienter som kommer in akut med livshotande till-
stånd och initialt tveksam eller dålig prognos till intensivvården för 
att under lugnare förhållanden än på akuten kunna göra en kvalifice-
rad bedömning och prognos.20 Det finns skäl att tro att utvecklade 
rutiner avseende vården av patienter med svår nytillkommen hjärn-
skada skulle kunna rädda liv. Sådana rutiner skulle även indirekt 
kunna leda till fler donatorer. Det är då inte fråga om organbevarande 
behandling utan vård för patientens egen skull. Ett sådant beslut 
måste naturligtvis i varje enskilt fall, som vid alla beslut om vård i 
olika avseenden, ha stöd i kravet på vetenskap och beprövad erfar-
enhet. Det som sägs i detta avsnitt får således inte skapa osäkerhet 
om att det i många fall kan finnas skäl att intubera och inleda andra 
intensivvårdsinsatser för den typ av patienter som beskrivs ovan för 
patientens egen skull. Här kan också åter erinras om att intensivvård 

                                                                                                                                                          
20 Se vidare i avsnitt 7.3.3.  
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inte är knuten till en viss fysisk plats utan kan inledas exempelvis 
redan i en ambulans eller på akuten genom att patienten där 
intuberas med mera.  

I detta sammanhang bör även nämnas att det finns en risk, om än 
en mycket liten sådan, för att patienten inte utvecklar total hjärn-
infarkt utan hamnar i ett permanent vegetativt tillstånd där han eller 
hon andas på egen hand men inte uppvisar några andra tecken på 
högre hjärnaktivitet.21 Profession inom hälso- och sjukvården har 
dock påpekat att rutinen är att behandlingen avbryts innan ett sådant 
tillstånd blir permanent. Den risk som finns är därmed snarare att 
patienten kan komma att utsättas för en utdragen dödsprocess. 

Ur ett etiskt perspektiv blir det problematiskt att föreslå att 
intensivvårdsinsatser såsom intubering och respiratorvård ska få på-
börjas endast för att göra donation möjligt. Det har att göra med att 
vi bedömer (som nämns i avsnitt 8.4.2) att påbörjande av dessa in-
satser är att se som mer omfattande integritetsintrång. Insatserna i 
sig innebär förvisso inte några mer omfattande fysiska ingrepp. Det 
är snarare fråga om den psykologiska/emotionella skillnad som det 
kan innebära att påbörja en sådan insats jämfört med att fortsätta en 
redan pågående. Denna typ av åtgärd kan uppfattas som ett mer 
omfattande integritetsintrång när den sker utan samtycke och åt-
gärden i sig inte sker för patientens egen skull. Med den teknik som 
står till buds i dag bör därför som huvudregel dessa insatser inte äga 
rum inom ramen för organbevarande behandling.  

Mot denna bakgrund har vi övervägt om det ska vara tillåtet att 
under vissa specifika förhållanden få påbörja intubering och respi-
ratorbehandling enbart för att kunna tillvarata organ efter döden. Vi 
har laborerat med olika lösningar som skulle kunna göra detta möj-
ligt. En sådan lösning skulle kunna vara att införa en särskild form 
av medgivande för denna typ av åtgärder. En ordning med olika ni-
våer av medgivanden skulle dock bli krånglig och svår att överblicka. 

                                                                                                                                                          
21 Michael Monette, The ethics of elective ventilation, CMAJ, 2012 November 6 och Kristina 
Söderlind Rutberg, Elektiv ventilation ger fler donerade organ, Läkartidningen nr 8, 2009, 
volym 106. Termen elektiv ventilation har sin bakgrund i en metod som introducerades i 
England i slutet av 1980-talet med syfte att få fram fler organdonatorer. Genom ett vårdpro-
gram som kallades the Exeter protocol intuberades patienter med svår nytillkommen hjärn-
skada och flyttades till en intensivvårdsavdelning med enda syfte att de skulle utveckla total 
hjärninfarkt och bli organdonatorer. Verksamheten avslutades efter att det brittiska Depart-
ment of Health 1994 förbjöd åtgärden, eftersom den ansågs olaglig då den inte vidtogs för 
patientens bästa. Vi använder oss inte av termen elektiv ventilation. Att det i vissa länder, till 
exempel Spanien och Nederländerna, är tillåtet att påbörja respiratorvård och andra intensiv-
vårdsinsatser med donation som syfte framgår av kapitel 5.  
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Av dessa skäl är det olämpligt med samtycken till särskilda åtgärder. 
Ett annat förslag vi har övervägt är att intubering och respiratorvård 
får inledas efter att den enskildes inställning till donation har utretts 
och det genom den visas att det finns förutsättningar för donation. 
Åter igen skulle ett sådant system te sig både etiskt diskutabelt och 
onödigt komplicerat. Därtill bör sådana insatser initieras så snart 
som möjligt. Att då vänta till dess en utredning av den enskildes in-
ställning är avslutad är därför inte heller en bra ordning. Dessutom 
är det inte självklart att en person som önskar att få donera sina 
organ efter döden också samtycker till att dylika åtgärder ska få in-
ledas enbart för att göra detta möjligt. 

Vi har landat i bedömningen att det inte är lämpligt att intensiv-
vårdsinsatser i form av intubering och respiratorbehandling ska få 
inledas som ett led i den organbevarande behandlingen. Samtidigt 
föreslår vi inget uttryckligt lagförbud mot detta. Det kan nämligen 
inte uteslutas att det i framtiden finns andra syressättningsstöd som 
inte innebär ett lika omfattande integritetsintrång.  

Slutligen ska följande påtalas. Huvudregeln är att hälso- och sjuk-
vård inte får ges utan ett informerat samtycke från patienten, om inte 
annat följer av lag. Denna princip är lagfäst i 4 kap. 2 § patientlagen. 
De bestämmelser om organbevarande behandling som vi föreslår ut-
gör ett undantag från huvudregeln i 4 kap. 2 § patientlagen och ska 
tillämpas när ett sådant samtycke inte kan inhämtas. Våra förslag 
innebär inte ett förbud mot viss behandling som patienten själv 
samtyckt till som exempelvis ett led i vårdplaneringen. Ett exempel 
på detta skulle kunna vara en patient som lider av ALS22 och som har 
en stark önskan av att få donera organ och som därför uttryckligen 
samtycker till att intubering och respiratorvård inleds endast i syfte 
att donation av organ ska bli möjligt. Våra utredningsförslag varken 
hindrar eller gör sådan behandling möjlig, utan en bedömning får i 
ett sådant fall göras om den är förenlig med kraven på vetenskap och 
beprövad erfarenhet liksom andra krav inom hälso- och sjukvård. Vi 
kan inte se något fundamentalt etiskt hinder mot att sådan behand-
ling ges efter särskilt samtycke från den enskilde. Det är i dessa fall 
svårt att se att det skulle vara fråga om ett mer omfattande integ-
ritetsintrång. Samtidigt bör det i det här sammanhanget påpekas att 

                                                                                                                                                          
22 ALS är en förkortning för amyotrofisk lateralskleros och avser en grupp neurodegenerativa 
sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör. Detta leder till mus-
kelförtvining och förlamning. Till slut utvecklar patienten andningssvikt och avlider.  
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det inte är en rättighet att få bli organdonator eller att få organbe-
varande behandling.  

8.7 Insatserna ska få pågå bara under 
en begränsad tid 

Förslag: Organbevarande behandling får pågå i högst 72 timmar 
från ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppe-
hållande behandling. Om det finns särskilda skäl, får sådan be-
handling ges ytterligare en kort tid. 

8.7.1 Varför en tidsgräns? 

Om vi skulle fästa vikt bara vid mottagarens intressen och det all-
männa intresset av att hjälpa svårt sjuka människor genom behand-
lingsformen transplantation, borde vi inte föreslå någon tidsgräns 
för hur länge den organbevarande behandlingen ska få pågå. En möj-
lig mottagare av organ har intresse av att donationer inte ska vara 
förenade med några onödiga restriktioner så att det ska finnas organ 
tillgängliga för transplantation. Flera inom hälso- och sjukvården är 
också tveksamma till en tidsgräns. Utan tidsgräns finns större flex-
ibilitet för professionen att hantera en situation så att en organdona-
tion kan genomföras.  

Samtidigt ska organ få tas till vara bara på ett etiskt försvarbart 
sätt och den möjlige donatorns intressen måste särskilt beaktas. Den 
möjlige donatorn har generellt ett intresse av att vården ges så kort 
tid som möjligt. En tidsgräns bidrar också till förutsebarheten om 
vad organbevarande behandling i livets slutskede kan innebära och 
vad som innefattas i ett medgivande till donation. Det ligger även i 
den möjlige donatorns intresse att få en värdig tid i livets slutskede. 
En alltför utdragen dödsprocess till följd av organbevarande behand-
ling skulle kunna komma i konflikt även med detta värde. Om dona-
tion inte hade varit en möjlighet, hade ju den livsuppehållande be-
handlingen avslutats och den naturliga dödsprocessen tagit vid. En 
utdragen dödsprocess är också sannolikt många gånger en påfrest-
ning för de närstående. Av hänsyn till i första hand den möjlige 
donatorn men även till dennes närstående är det rimligt att sätta en 
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gräns för hur länge organbevarande behandling får ges.23 Att införa 
en tidsgräns gör det också tydligt att det handlar om en kortare tids 
behandlingsinsatser och att det inte finns risk för att personer i livets 
slutskede hålls vid liv som – för att citera en tidigare socialminister – 
”ett presumtivt reservdelslager”.24  

8.7.2 Hur länge ska behandlingen få pågå? 

Då kvarstår att besvara frågan hur lång tid den organbevarande be-
handlingen ska få pågå.  

En person med omfattande svullnad eller skador på hjärnan ut-
vecklar oftast inte direkt total hjärninfarkt. Denna process kan ta 
några dagar. I klinisk verksamhet talar man om att ”hjärnan klämmer 
in”. Det innebär att hjärnan på grund av syrebrist och cirkulations-
begränsningar svullnar så pass mycket att den trycks ut i det hålrum 
i skallbasen där hjärnstammen sitter. Trycket inne i kraniet blir då så 
högt att cirkulationen till hjärnan påverkas och till slut upphör. I hjärn-
stammen sitter flera kranialnervsreflexer som slås ut i samband med 
detta vilket utnyttjas för att med direkta kriterier konstatera att 
döden har inträtt. I vissa fall måste denna kliniska undersökning 
kompletteras med en kärlröntgenundersökning (angiografi) för att 
fastställa att all cirkulation i hjärnan har upphört. Om total hjärn-
infarkt inte kan konstateras, avslutas vården enligt gällande regler 
kring avslutande av livsuppehållande behandling. Personen kan då 
inte bli organdonator genom DBD.  

Det går inte att med säkerhet uttala sig om hur lång tid det tar 
innan total hjärninfarkt uppkommer för en enskild patient eftersom 
det finns stora variationer mellan patienter. Enligt vetenskapliga 
artiklar utvecklar dock de allra flesta patienter total hjärninfarkt 
inom 1–3 dygn efter att den svåra hjärnskadan har uppkommit. I en 
studie hänvisas till att bland 727 möjliga DBD-donatorer total hjärn-
infarkt utvecklades efter i genomsnitt 43 timmar.25 Bland de länder 
                                                                                                                                                          
23 I remissvar avseende betänkandet från Utredningen om donations- och transplantations-
frågor (2015:84) förordades en tydlig tidsgräns bland annat av Lunds universitets juridiska 
fakultet, Umeå universitet samt Statens medicinsk-etiska råd (SMER). 
24 Dagens medicin, 2010-08-31, www.dagensmedicin.se/artiklar/2010/08/31/goran-hagglund-
vill-inte-andra-lagen-kring-donationer/ 
25 Helen M. Nelson m.fl., Changing Patterns of Organ Donation: Brain Dead Donors Are Not 
Being Lost by Donation After Circulatory Death, Transplantation, February 2016, volume 100, 
Issue 2, s. 446–450.  
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vi har tillfrågat tillämpar de flesta organbevarande behandling under 
1–3 dygn från det att man bedömt att livsuppehållande behandling 
inte gagnar patienten.26 Om kontrollerad DCD införs varaktigt i 
Sverige, kan denna metod användas för de fall då total hjärninfarkt 
inte utvecklas.  

Vår slutsats är att den tidsgräns som tas in i lag behöver ge ut-
rymme för att donation ska kunna ske för en normalsituation och 
för flertalet av de patienter som är möjliga donatorer. Vi anser att 
goda skäl talar för att 72 timmar från ställningstagandet om att inte 
inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling ska utgöra en 
sådan gräns. De allra flesta patienter med en omfattande hjärnskada 
där det finns misstanke om att total hjärninfarkt kommer att ut-
vecklas kommer att drabbas av total hjärninfarkt inom denna tid. 
Det bör även påpekas att patienten har erhållit vård och behandling 
inom intensivvården för sin egen skull en tid före ställningstagandet 
gjorts om att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande be-
handling vilket skapat möjlighet till adekvat prognos. Också därför 
framstår en regel om 72 timmar som väl avvägd. Tidsgränsen ska 
gälla för den vård som får ges under tiden den möjlige donatorn fort-
farande är i livet. Efter att denne har avlidit får medicinska insatser 
fortsätta i ytterligare 24 timmar i enlighet med 2 a § lagen om krite-
rier för bestämmande av människans död.  

8.7.3 Särskilda skäl kan finnas för att fortsätta behandlingen 
ytterligare en tid 

Huvudregeln bör alltså vara att organbevarande behandling ska pågå 
så kort tid som möjligt och högst i 72 timmar. För det fall det finns 
särskilda skäl, bör dock behandlingen kunna få pågå under ytter-
ligare en kortare tid. Ett sådant skäl kan vara att detta behövs för att 
kontrollerad DCD i ett enskilt fall ska vara möjligt. Om total hjärn-
infarkt inte kan konstateras inom 72 timmar, kan i stället en DCD-
process ta vid. Organbevarande behandling kan då få pågå med stöd 
av särskilda skäl under ytterligare en kort tid för att organisera dona-
tions- och transplantationsingrepp. Det torde dock i en majoritet av 
situationerna vara möjligt att inleda en kontrollerad DCD-process 

                                                                                                                                                          
26 Se avsnitt 5.13. 
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redan innan de 72 timmarna har förflutit, om det står klart att total 
hjärninfarkt inte kommer att utvecklas. 

Särskilda skäl att fortsätta behandlingen ytterligare en tid kan 
även föreligga för att en DBD-process ska kunna slutföras. Ett sär-
skilt skäl skulle kunna vara att diagnostik för att fastställa döden med 
direkta kriterier påbörjats men ännu inte avslutats. För att fastställa 
döden med direkta kriterier krävs enligt föreskrift två kliniska neuro-
logiska undersökningar med minst två timmars mellanrum. Kom-
pletterande röntgen (angiografi) kan dessutom bli aktuell. För att 
detta ska kunna genomföras kan det alltså behövas att behandlingen 
fortgår en viss ytterligare tid. Även detta bör kunna inrymmas i sär-
skilda skäl.  

Men kan konstruktionen med särskilda skäl godtas från ett etiskt 
perspektiv? Först ska då konstateras att detta rör tiden efter det att 
den enskildes inställning är utredd. Frågan kunde vara mer känslig 
om det gällt ytterligare insatser på en person där någon utredning 
om förutsättningarna för donation ännu inte gjorts. Det kan också 
framhållas att det handlar om situationer där det är mycket nära att 
en donation kommer till stånd. Att det då krävs viss ytterligare tid 
bör vara godtagbart mot bakgrund av det starka intresse hos den som 
är i behov av ett organ. 

Slutsatsen är att, om det finns särskilda skäl, organbevarande be-
handling ska få pågå något längre tid än 72 timmar efter ställnings-
tagandet om att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande be-
handling. Skälen för den förlängda organbevarande behandlingen ska 
i sådana fall dokumenteras i patientens journal (se vidare i avsnitt 14.5). 
Uttrycket särskilda skäl anger att möjligheten ska tillämpas restrik-
tivt och att den ytterligare tiden ska vara starkt begränsad. 

8.8 Organbevarande behandling ska vara tillåtet tills 
den enskildes inställning kunnat utredas 

Förslag: En möjlig donator får ges organbevarande behandling 
under tiden utredningen av hans eller hennes inställning till dona-
tion enligt 3 § transplantationslagen pågår. Utredningen av den 
möjlige donatorns inställning till donation ska ske skyndsamt.  
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Vi har i avsnitt 7.4 stannat för att såväl organbevarande behandling 
som utredningen av den möjlige donatorns inställning till donation 
ska få inledas efter ställningstagandet om att inte inleda eller inte 
fortsätta livsuppehållande behandling. Behandlingen behövs för att 
organen ska kunna hållas syresatta. I de fall där donation kan bli 
aktuell är den möjlige donatorn i regel medvetslös. Det medför att 
han eller hon inte kan ta del av information om och ta ställning till 
att få organbevarande behandling eller inte. Den enskildes inställ-
ning till donation behöver därför utredas. Under den tid utredningen 
av den möjlige donatorns inställning till donation pågår kommer alltså 
organbevarande behandling att ges utan vetskap om den enskildes 
inställning. Det innebär i sin tur att också personer som motsätter sig 
donation kommer att få organbevarande behandling medan utred-
ningen pågår. En viktig fråga är om det kan godtas. 

I processen mot döden ska den möjlige donatorn ha rätt till en 
värdig död, till integritet och till att få sin autonomi och vilja respek-
terad. Att också den som motsätter sig donation behandlas kan inne-
bära en kränkning av integriteten och respekten för autonomin. 

Mot detta ska dock vägas att organbevarande behandling är en 
nödvändig förutsättning för donation. Vore sådan behandling inte 
möjlig medan förutsättningarna för donation utreds, skulle trans-
plantationer av organ i stort sett inte kunna genomföras. I dagsläget 
ges också sådan behandling innan man vet den enskildes inställning 
till donation, till följd av att en sådan praxis har utvecklats inom 
hälso- och sjukvården. Behoven av organ till transplantation är om-
fattande och organdonation räddar liv. Över 800 personer är upp-
satta på väntelista för ett organ och under 2017 avled minst 40 per-
soner i väntan på organ. Den möjlige mottagarens intresse av liv och 
hälsa väger i sammanhanget tungt liksom det allmänna intresset av 
att det finns en fungerande donations- och transplantationsverk-
samhet. Att tillåta organbevarande behandling i avvaktan på att den 
möjlige donatorns inställning utreds gör också att viljan att donera 
organ hos de som är positiva till donation kan tillgodoses.  

De skyddsåtgärder som ska gälla vid all organbevarande behand-
ling talar också för att behandlingen ska vara tillåten under tiden för-
utsättningarna för donation utreds. Det är alltså en behandling som 
varken får ge upphov till mer än ringa smärta eller ringa skada eller 
stå i konflikt med insatser för den möjlige donatorns egen skull. Den 
ges även under en begränsad tid. Perioden då organbevarande 
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behandling ges utan att man vet den enskildes inställning bör vara så 
kort som möjligt. Utredningen av den enskildes inställning till dona-
tion ska därför i dessa fall vara förenad med ett skyndsamhetskrav. 

Vår slutsats är att en begränsad tids organbevarande behandling 
bör vara tillåten medan förutsättningarna för donation utreds. Denna 
slutsats ligger också i linje med den lösning som flera andra länder i 
Europa har anammat.27 Förslagets förhållande till skyddet mot på-
tvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen och skyddet 
av privatlivet i artikel 8 i Europakonventionen tar vi upp i av-
snitt 15.2.1 och 15.3.1.  

I kapitel 10 redogör vi för hur utredningen av den enskildes in-
ställning bör gå till. Det kan konstateras att endast 16 procent av 
befolkningen för närvarande finns registrerade i donationsregistret 
och att donationskort sällan hittas hos den enskilde. Det medför att 
närstående är den huvudsakliga källan till information om den en-
skildes inställning. Det bör därför finnas ett utrymme för hälso- och 
sjukvårdspersonalen att anpassa sitt agerande till den konkreta situ-
ation som råder i det enskilda fallet. Hänsyn måste kunna tas exem-
pelvis till att de närstående kan behöva viss tid att samla sig efter ett 
besked om att den livsuppehållande behandlingen inte ska fortsätta.  

Till detta kommer att det kan ta tid att komma i kontakt med 
närstående.28 Dessutom kan det faktum att hälso- och sjukvård sker 
dygnet runt, med skift av personal, jourläkare med mera, innebära 
att det inte alltid går att samtala med närstående i omedelbar an-
slutning till ställningstagandet om att inte inleda eller inte fortsätta 
livsuppehållande behandling. Denna typ av samtal med närstående 
brukar, när så är möjligt, ske på dagtid. En utredning av den enskildes 
inställning till donation kan därför ta alltifrån några minuter till 
något dygn.  

Syftet med den skyndsamma utredningen är att begränsa den tid 
ett påtvingat kroppsligt ingrepp pågår till ett minimum. Att i lag slå 
fast en tidsgräns för utredningen ter sig dock inte ändamålsenligt 
eftersom förhållandena kan variera och av hänsyn till kraven på själva 
utredningen. Vi bedömer att ett uttalat krav på skyndsamhet är till-
räckligt och leder till en enkelt tillämpbar ordning som bidrar till att 
minimera tiden den enskilde riskerar att utsättas för ett påtvingat 
kroppsligt ingrepp.  

                                                                                                                                                          
27 Se kapitel 5. 
28 I avsnitt 11.4 redogör vi för vad som ska gälla om det inte går att få tag på närstående. 
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8.9 Organbevarande behandling ska få ges om 
det finns förutsättningar för donation  

Förslag: En möjlig donator får fortsatt ges organbevarande be-
handling, om utredningen enligt 3 § transplantationslagen resul-
terat i att det finns förutsättningar för donation. Om utredningen 
resulterat i att det inte finns förutsättningar för donation, ska den 
organbevarande behandlingen avslutas skyndsamt. 

 
Vi har i uppdrag att utreda bland annat vad som ska gälla i fråga om 
den enskildes inställning till det vi kallar organbevarande behandling.  

Enligt transplantationslagen kan donation bli aktuell i flera situa-
tioner. Organ och annat biologiskt material får, enligt 3 § första 
stycket, tas från en avliden, om denne har medgett det eller det på 
annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överensstämmelse med 
den avlidnes inställning. I annat fall får organ och annat biologiskt 
material tas, om inte den avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant 
ingrepp eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns anled-
ning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning 
(okänd inställning). Vi anser att det inte finns skäl att i lagtexten 
skilja mellan dessa olika situationer i nu aktuellt avseende.29 Det 
avgörande är om utredningen resulterar i att det finns förutsättningar 
för donation eller inte.  

Det är angeläget att donationssystemet inte blir onödigt kompli-
cerat och svåröverskådligt för enskilda och för hälso- och sjukvårds-
personalen. Den organbevarande behandlingen är i stort sett en nöd-
vändig förutsättning för att donation över huvud taget ska kunna 
komma till stånd. Det talar för att ett medgivande till donation ska 
innefatta ett medgivande till organbevarande behandling. Annars 
skulle medgivandet till donation inte kunna förverkligas utan ytter-
ligare utredning. Det ter sig därför rimligt att medgivandet till organ-
donation ska innefatta även ett medgivande till viss organbevarande 
behandling som behövs för att donation ska kunna ske. Att införa 
krav på särskilda samtycken/medgivanden till den organbevarande 
behandlingen skulle innebära en komplikation av regelverket som ter 
sig svår att motivera. Det skulle även medföra att bestämmelsen i 3 § 

                                                                                                                                                          
29 Se dock ett utförligt resonemang om skillnader mellan de olika situationer som kan före-
komma enligt 3 § transplantationslagen i avsnitt 15.2.1 där vi redogör för förslagets förhåll-
ande till skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i regeringsformen.  
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andra stycket transplantationslagen, som gör donation möjlig i de 
situationer där den enskildes inställning är okänd, i praktiken inte 
skulle kunna tillämpas vid organdonation. Övervägande skäl talar 
därför för att göra bestämmelsen om förutsättningar för den organ-
bevarande behandlingen accessorisk till bestämmelsen om när förut-
sättningar för donation finns i 3 § transplantationslagen. Något sär-
skilt medgivande/samtycke till den organbevarande behandlingen 
ska alltså inte behövas. Under förutsättning att det finns informa-
tion om att viss organbevarande behandling kommer att ges i de fall 
organdonation blir aktuell, kan den enskilde som inte vill bli föremål 
för sådan behandling skydda sig från detta genom att ta ställning mot 
donation exempelvis i donationsregistret. Den ordning vi föreslår är 
även i linje med hur det ser ut i många andra länder i Europa.30  

Vi har i avsnitt 8.8. bedömt att organbevarande behandling får ges 
i avvaktan på att den möjlige donatorns inställning till donation ut-
reds. För det fall utredningen av den möjlige donatorns inställning 
resulterar i att han eller hon motsätter sig donation, ska den organ-
bevarande behandlingen avslutas skyndsamt. Med detta avses att den 
organbevarande behandlingen ska avbrytas så snart som möjligt men 
på ett värdigt sätt. Den organbevarande behandlingen kan i dessa fall 
få ges en begränsad tid för att ge närstående möjlighet att ta farväl, 
om detta bedöms lämpligt och inte medför risk för skada eller lidande 
för patienten. Detsamma gäller om utredningen av de medicinska 
förutsättningarna för donation resulterar i att den enskilde inte är 
lämplig som donator. Även om den organbevarande behandlingen 
avbryts, fortsätter den palliativa vården av patienten.  

8.10 Utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation 

8.10.1 Utredningen inför tillvaratagande av organ  

För att transplantation av organ ska vara möjlig måste de medicinska 
förutsättningarna för donation av organ utredas, så kallad organ- och 
donatorkarakterisering. Regleringen av detta följer av ett EU-direktiv.31 
Utredningen innefattar tre delar, nämligen provtagning/tester, olika 

                                                                                                                                                          
30 Se kapitel 5. 
31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och 
säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation. 
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undersökningar av donatorn och organen samt en utredning av den 
möjlige donatorns sjukdomshistorik och andra personliga förhållan-
den som kan ha betydelse för donation. Karakteriseringen behövs 
för att kunna göra en grundlig riskbedömning, minimera riskerna för 
mottagaren och uppnå en ändamålsenlig och optimal fördelning av 
organ.32  

Det är den avdelning som vårdar/vårdat den möjlige donatorn 
som utför själva utredningen. Informationen överförs sedan till trans-
plantationskoordinatorer och vidare till transplantationskirurger som 
behöver uppgifterna för att kunna ta ställning till om transplantation 
är möjlig och i så fall av vilka organ. I deras ansvar ligger också att 
identifiera lämpliga mottagare av organen. Transplantationsenheten 
tar ställning till om ytterligare undersökningar behöver göras i det 
enskilda fallet. Frågan om offentlighet och sekretess och personupp-
giftsbehandlingen återkommer vi till i kapitel 12.  

Bestämmelser om organ- och donatorkarakterisering finns i 
Socialstyrelsens föreskrifter om hanteringen av mänskliga organ av-
sedda för transplantation. Vissa delar ingår alltid i utredningen men 
kompletterande tester, undersökningar och informationsinhämtning 
kan behöva göras i det enskilda fallet. För att få en fullständig bild 
av vilka som är vanliga respektive mera sällsynta tester och under-
sökningar, hur lång tid de tar att genomföra och vilka eventuella 
medicinska risker de innebär har vi hämtat in ett underlag utarbetat 
av transplantationskoordinatorer. Underlaget återfinns i sin helhet i 
bilaga 3.  

Vid utredningen av medicinska förutsättningarna för donation tas 
alltid transplantationsspecifika blodprov för vävnadstypning och im-
munologiska korstester. Genom immunologiska korstester kan man 
ta reda på vilka mottagare som kan ta emot ett organ från en specifik 
möjlig donator utan att immunförsvaret angriper och stöter bort 
organet. Vidare tas prover för virologisk screening (HIV, Hepatit B 
och C med mera). Vävnadstypningstester och immunologiska kors-
tester analyseras bara av immunologiska laboratorier vid de sjukhus 
där transplantationsenheter finns. Virologisk screening kan däremot 
analyseras vid de flesta sjukhus och kräver oftast inte transport. 
Andra tester som regelmässigt görs är blodgruppering, kemlab-
prover och odlingar för infektion med mera. Dessa prover är del av 
den dagliga rutinen på en intensivvårdsavdelning. Om proverna av 
                                                                                                                                                          
32 Prop. 2011/12:95 s. 36. 
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något skäl inte har tagits för att vårda patienten, kan de komma att 
genomföras enbart som ett led i utredningen av de medicinska 
förutsättningarna för donation. Ibland behövs också organspecifik 
information om donatorn vilket kan medföra behov av röntgen, ultra-
ljudsundersökning eller annat.33 Det kan innefatta enklare undersök-
ningar som inte medför att huden punkteras men även undersök-
ningar eller tester såsom exempelvis biopsi där prov tas från något 
organ. En viktig del är utredningen av den möjlige donatorns sjuk-
domshistorik och andra personliga förhållande som kan ha betydelse 
för donation. Ibland finns relevant och nödvändig information i 
patientens journal. Härutöver kan information inhämtas från närstå-
ende.  

En transplantationskoordinator ska upprätta en tillvaratagande-
rapport som ska innehålla bland annat de uppgifter som kommit 
fram vid organ- och donatorkarakteriseringen.34 

8.10.2 Utredningen inför tillvaratagande av vävnader 
och celler 

Även inför tillvaratagande av vävnader och celler behöver en utred-
ning göras av de medicinska förutsättningarna för donation. Utred-
ningen är till stora delar densamma som den som behöver göras inför 
tillvaratagande av organ.  

I Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av 
vävnader och celler finns bestämmelser om utredning av de medicin-
ska förutsättningarna inför tillvaratagande av vävnader och celler.35 
Av föreskrifterna framgår att riskerna för smitta eller sjukdom som 
kan överföras vid användning på människor ska identifieras. Rele-
vanta uppgifter ska hämtas in från bland annat den avlidnes patient-
journal, genom intervju med läkare som har haft ansvaret för be-
handlingen av den avlidne och intervju med någon som kände den 
avlidne väl. Vidare ska den tilltänkte donatorns kropp undersökas. 

                                                                                                                                                          
33 Se medicinskt underlag, bilaga 3.  
34 4 kap. 8 § 3 och 7 kap. 10 § Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ 
avsedda för transplantation. 
35 Dessa grundas på kommissionens direktiv 2006/17/EG av den 8 februari 2006 om genom-
förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG när det gäller vissa tekniska 
krav för donation, tillvaratagande och kontroll av mänskliga vävnader och celler. 
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Inför tillvaratagandet ska även laboratorietester och andra under-
sökningar göras.36 Uppgifter om donatorn inklusive bland annat 
hälsodata och vilka laboratorietester och andra undersökningar som 
har utförts och resultaten av dessa ska dokumenteras i donatorns 
patientjournal eller, vid tillvaratagande i samband med rättsmedi-
cinsk undersökning, i en tillvarataganderapport.37  

Vävnader och celler tas till vara antingen av en vävnadsinrättning 
eller, om vävnadsinrättningen inte själv utför tillvaratagandet, av en 
patologavdelning eller av Rättsmedicinalverket. Om Rättsmedicinal-
verket utför tillvaratagandet, ansvarar den rättsmedicinska enheten 
för handläggningen och den medicinska utredningen. Om en pato-
logavdelning utför tillvaratagandet, görs utredningen av de medicin-
ska förutsättningarna för donation av så kallade vävnadsutredare efter 
avstämning med ansvarig läkare. 

8.10.3 När utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation ska få inledas 

Förslag: Utredningen av de medicinska förutsättningarna för 
donation av organ och annat biologiskt material får utföras på en 
möjlig donator som får organbevarande behandling, om utred-
ningen enligt 3 § transplantationslagen resulterat i att det finns 
förutsättningar för donation. Utredningen får utföras, om den inte 
medför mer än ringa smärta eller ringa skada för den möjlige dona-
torn och inte hindrar insatser för den möjlige donatorns egen skull.  

 
Enligt våra direktiv ska vi lämna förslag på vad som ska gälla kring 
medicinska insatser till en levande person för att möjliggöra dona-
tion efter döden. Våra förslag vad gäller utredningen av de medicin-
ska förutsättningarna för donation tar därför sikte på enbart under 
vilka förutsättningar utredningen får vidtas på en levande person. 
Vad som ska gälla kring utredningen av de medicinska förutsätt-
ningarna för donation på en avliden person omfattas således inte av 
våra förslag.  

                                                                                                                                                          
36 4 kap. 13–15 §§ och 22 § Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av 
vävnader och celler. Se även bilaga 3.  
37 7 kap. 1 och 2 §§ Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader 
och celler. 
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Det är i dag inte helt tydligt reglerat när denna utredning får in-
ledas, men i regel har utredningen utförts efter döden. Detta är möj-
ligt vid DBD eftersom den möjlige donatorn får respiratorbehand-
ling även efter döden. Dennes organ hålls på så sätt syresatta och kan 
bevaras en kortare tid även när döden har inträtt. Sådan vård får pågå 
i högst 24 timmar efter att den möjlige donatorn avlidit, om det inte 
finns synnerliga skäl för längre tid.38  

Vid kontrollerad DCD är det emellertid inte möjligt att avvakta 
med utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation 
till efter döden. För att DCD ska vara möjligt att införa varaktigt i 
Sverige krävs alltså att utredningen får utföras innan den enskilde har 
avlidit. Därutöver kan det avsevärt underlätta och effektivisera de 
organisatoriska rutinerna för donations- och transplantationspro-
cessen även vid DBD, om utredningen av de medicinska förutsätt-
ningarna för donation får påbörjas före döden. Genom att korta 
tiden för behandling efter döden minskar även risken för att organ-
donation uteblir till följd av medicinsk instabilitet hos en möjlig 
donator.  

Att tillåta utredningen av de medicinska förutsättningarna för 
donation innan den möjlige donatorn har avlidit innebär ett intrång 
i den möjlige donatorns personliga integritet. Genom att tillåta ut-
redningen av om den möjlige donatorn är medicinskt lämplig som 
organdonator förhindrar man dock att personer får organbevarande 
behandling i onödan för det fall det visar sig att organen inte har den 
kvalitet som krävs för transplantation. Vi anser mot denna bakgrund 
att det finns skäl att i vissa fall låta utredningen av de medicinska 
förutsättningarna för donation inledas innan den enskilde har avlidit. 
Detta bör regleras särskilt, liksom vilka närmare förutsättningar som 
ska gälla för att en sådan utredning ska få göras på en fortfarande 
levande person.  

Frågan är då från vilken tidpunkt utredningen av de medicinska 
förutsättningarna ska få göras. Att tillåta utredningen redan från 
ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande 
behandling skulle ur praktisk synvinkel vara att föredra. Hälso- och 
sjukvården skulle då tidigt kunna utesluta personer som inte är 
lämpliga som donatorer. Det finns även logistiska skäl som talar för 
en tidig utredning. Exempelvis kan tester behöva transporteras en 
längre väg till transplantationsenheten för analys. Prover kan vidare 
                                                                                                                                                          
38 2 a § lagen om kriterier för bestämmande av människans död. 
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behöva analyseras på ett laboratorium som har öppet endast under 
dagtid med mera. Hälso- och sjukvårdspersonal och Vävnadsrådet 
har under vårt arbete också fört fram att det kan underlätta samtalen 
med närstående om den möjlige donatorns inställning till donation, 
om det redan i det läget är utrett att de medicinska förutsättningarna 
finns för en patient att bli donator.  

Dessa i huvudsak praktiska argument ska dock vägas mot den 
möjlige donatorns rätt till personlig integritet. Utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation innehåller inslag som är 
känsliga från integritetsynpunkt. Tester görs bland annat av om den 
möjlige donatorn har HIV eller någon hepatitsjukdom. Vidare görs 
en utredning av den möjlige donatorns sjukdomshistorik och andra 
personliga förhållanden av betydelse för donation vilket bland annat 
kan innefatta frågor om sexualliv och missbruk. Ur ett etiskt per-
spektiv kan igen framhållas att perioden mellan ställningstagandet 
att inte inleda eller inte fortsätta med livsuppehållande behandling 
och fram till dess att den enskildes inställning till donation är utredd 
är känslig. Under den här tiden vet nämligen hälso- och sjukvårds-
personalen inte om personen i fråga kan tänka sig att donera organ 
eller inte. En levande person som motsatt sig donation bör inte 
kunna bli föremål för en utredning som kan vara känslig från integ-
ritetssynpunkt, om det är möjligt att avvakta med detta tills den en-
skildes inställning utretts. 

Ett annat skäl mot att tillåta att utredningen får göras innan den 
enskildes inställning utretts är att detta skulle innebära begränsningar 
av skyddet i 2 kap. 6 § regeringsformen. En utredning av de medi-
cinska förutsättningarna för donation omfattar exempelvis blodprov 
vilket räknas som ett kroppsligt ingrepp och är att anse som på-
tvingat, om det sker innan den enskildes inställning utretts enligt 
2 kap. 6 § första stycket regeringsformen, se avsnitt 15.2.1. Dess-
utom innebär utredningen en kartläggning av den enskildes person-
liga förhållanden och innehåller inslag som kan vara känsliga från 
integritetsynpunkt. Det skulle därför även krävas en begränsning av 
skyddet i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen mot intrång som 
innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga 
förhållanden, om utredningen inleddes innan den enskildes inställ-
ning till donation utretts. Detta skulle i sin tur kunna innebära att 
kriterierna för utredningen av de medicinska förutsättningarna för 
donation skulle behöva regleras i lag. Vi anser att de skäl som förts 
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fram för att utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion skulle ske innan den möjlige donatorns inställning till donation 
utretts inte är tillräckligt starka för att ligga till grund för begräns-
ningar av 2 kap. 6 § första och andra stycket regeringsformen.  

Vår slutsats är alltså att utredningen av de medicinska förutsätt-
ningarna för donation ska få utföras på en möjlig donator som får 
organbevarande behandling, om utredningen av den möjlige donatorns 
inställning till donation resulterat i att det finns förutsättningar för 
donation. Precis som när det gäller organbevarande behandling ska 
dessa insatser inte få medföra mer än ringa smärta eller ringa skada. 
Åtgärderna får heller inte hindra insatser för patientens egen skull, 
varmed avses framför allt palliativa insatser. En liknande riskbedöm-
ning som vid organbevarande behandling måste göras i varje enskilt 
fall. Viss risk för skada kan exempelvis finnas om det skulle krävas 
längre förflyttning för att utföra en undersökning.  

Förslaget innebär inte att utredningen får göras endast under för-
utsättning att den inte kan anstå till efter döden, så som gäller för 
innehållet i organbevarande behandling. Det huvudsakliga skälet till 
detta är att med ett sådant krav skulle den medicinska utredningen i 
regel inte kunna vidtas innan döden. Mot bakgrund av vad vi har an-
fört ovan skulle en sådan ordning inte vara lämplig.  

Förslaget omfattar även utredningen för tillvaratagande av väv-
nader och celler. I anslutning till en donation av organ tas vävnader 
och celler i vissa fall till vara. Det finns samordningsvinster med att 
utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation av 
vävnader och celler kan ske parallellt med utredningen av de medi-
cinska förutsättningarna för organdonation. Samma generella regler 
för att utföra en sådan utredning på en levande person i syfte att 
utreda förutsättningarna för donation efter att denne har avlidit bör 
alltså gälla, oavsett om utredningen rör tillvaratagande av organ eller 
av annat biologiskt material.  

8.10.4 Den initiala bedömningen av om en patient 
är möjlig donator  

Våra förslag om organbevarande behandling och utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation är tillämpliga endast om 
en patient bedöms vara en möjlig donator. Enligt 9 § Socialstyrelsens 
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föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplan-
tation ska den vårdgivare som ansvarar för donationsverksamhet 
säkerställa att en transplantationskoordinator kontaktas när en möj-
lig donator har identifierats. Detta kan ske även före ställningstagan-
det om att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behand-
ling. Den intensivvårdsavdelning där den möjlige donatorn vårdas tar 
alltså en tidig kontakt med en transplantationskoordinator för att en 
initial bedömning av en patients lämplighet som donator ska kunna 
göras mot bakgrund av den kunskap intensivvårdsavdelningen har 
om patienten. Denna initiala bedömning och avstämning med trans-
plantationsenheten omfattas inte av våra förslag om utredningen av 
de medicinska förutsättningarna för donation. Sådan kontakt bör 
alltså även fortsättningsvis kunna tas innan den möjlige donatorns 
inställning till donation har utretts. Här bör givetvis offentlighets- 
och sekretesslagen beaktas. En lämplig form kan därför vara att i 
detta skede anonymisera den möjlige donatorn genom att till exem-
pel utelämna dennes namn och personnummer.  

8.11 Medicinska insatser efter döden för att göra 
donation möjlig 

Medicinska insatser får enligt gällande rätt fortsätta i högst 24 tim-
mar efter att patienten har avlidit. Utredningen om donations- och 
transplantationsfrågor föreslog att det ska vara tillåtet att påbörja in-
satser också efter döden, inte bara att fortsätta att ge sådana insatser. 
Detta med anledning av att åtgärder som är att betrakta som ”nya” 
inte täcks av dagens lydelse ”fortsättas”. Våra direktiv tar visserligen 
sikte endast på medicinska insatser på levande personer. Vi vill ändå 
här framföra att vi delar uppfattningen att det vore bra om lagstift-
ningen för vad som ska gälla efter döden förändras i detta avseende.  
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9 Vad ska gälla för barn och vuxna 
beslutsoförmögna 

9.1 Inledning 

Vi har i föregående kapitel föreslagit att organbevarande behandling 
ska få ges medan den möjlige donatorns inställning till donation ut-
reds. Den ska därefter få fortsätta, om utredningen visar att det finns 
förutsättningar för donation. Regelverket bygger på att den enskil-
des inställning ska avgöra detta. Eftersom det kan finnas förutsätt-
ningar för donation också om den möjlige donatorns inställning till 
detta är okänd är möjligheten att säga nej till donation en viktig kom-
ponent i systemet. Frågan är då vad som ska gälla för de personer 
som över huvud taget inte har möjlighet att på förhand ta ställning 
för eller mot donation och därmed även organbevarande behandling. 
Detta gäller barn och vissa vuxna som till följd av långvarig intellek-
tuell funktionsnedsättning aldrig har haft förmågan att ta ställning 
till donation. Eftersom frågan om organbevarande behandling ska 
vara möjlig föreslås vara accessorisk till frågan om donation ska vara 
möjlig kommer analysen och ställningstagandena att omfatta vad 
som ska gälla såväl donation som organbevarande behandling. 

9.2 Vuxna personer utan beslutsförmåga 

9.2.1 Vuxna personer som saknar beslutsförmåga inom 
hälso- och sjukvård  

Det saknas i stort sett bestämmelser om vad som ska gälla när en 
vuxen person inte är förmögen att samtycka till hälso- och sjukvård. 
Med stöd av patientlagen kan vård ges för att avvärja fara som akut 
och allvarligt hotar en patients liv eller hälsa, även om hans heller 
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hennes inställning inte går att utreda på grund av medvetslöshet eller 
annan orsak.1 Vård kan även i vissa fall ges med stöd av den allmänna 
nödbestämmelsen i brottsbalken.2 Vidare finns bestämmelser om 
tvångsvård av psykiskt sjuka och av missbrukare. Det saknas dock 
regler om vad som mer generellt ska gälla vid hälso- och sjukvård till 
patienter som inte har förutsättningar att samtycka till vård.  

En god man eller förvaltare kan ha i uppdrag att sörja för den en-
skildes person. Ett sådant förordnande blir ofta aktuellt när perso-
nen befinner sig i ett sådant tillstånd att han eller hon inte själv har 
någon beslutsförmåga och inte kan lämna ett informerat samtycke 
till exempelvis vård eller behandling. Detta innebär emellertid inte 
utan vidare att en sådan ställföreträdare har någon vittgående befog-
enhet när det gäller angelägenheter av strikt personlig art.3 I för-
arbetena till föräldrabalken uttalas att, även i de fall då förvaltaren 
har förordnats att representera huvudmannen i någon icke-ekono-
misk fråga exempelvis rörande den sociala vårdlagstiftningen, så bör 
huvudmannen ofta kunna tillerkännas en viss självständighet. I all-
mänhet bör huvudmannen också själv få bestämma i frågor som rör 
innehållet i erbjuden vård. En förvaltare bör således i normala fall 
inte företräda huvudmannen när det gäller frågor om samtycke till 
exempelvis operativa ingrepp. Detta hindrar naturligtvis inte att man 
från en vårdinrättnings sida inhämtar förvaltarens synpunkter.4 

Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, 
omsorg och forskning presenterade en rad förslag på hur beslut om 
hälso- och sjukvård ska fattas när det handlar om beslutsoförmögna 
personer.5 Utredningen föreslog bland annat en ny lag med bestäm-
melser om företrädare för personer som har fyllt 18 år och som inte 
har förmåga att i olika situationer själva ta ställning i frågor som 
gäller deras hälso- och sjukvård och omsorg. Enligt förslaget ska en 
person anses ha behov av en företrädare, om han eller hon behöver 
hjälp vid ett ställningstagande på grund av att personen inte har för-
måga att förstå den information som är relevant för ställningstagan-
det, överväga olika beslutsalternativ, ta ställning i frågan i enlighet 
med de gjorda övervägandena, eller skriftligen, muntligen eller på 

                                                                                                                                                          
1 4 kap. 4 § patientlagen.  
2 Se prop. 1993:94:130 s. 40 och prop. 2013/14:106 s. 61.  
3 SOU 2004:112 s. 576 och SOU 2015:80 s. 272. 
4 Prop. 1987/88:124 s. 172. 
5 SOU 2015:80. 
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annat sätt visa vilken inställning han eller hon har i frågan. Företrä-
daren ska, så långt som möjligt i samråd med personen, fatta beslut 
för den enskildes räkning/i den enskildes ställe. Det innebär att en 
företrädare i princip ges samma befogenheter som personen i rätts-
liga sammanhang. Om företrädaren inte kan bilda sig en uppfattning 
om personens förmodade vilja, ska i stället hans eller hennes bästa 
utgöra grund för ställningstagandet.6 I betänkandet föreslås även 
ändringar i transplantationslagen som gäller levande donatorer.7 Ut-
redningens direktiv tar sikte bara på levande personer, och de regler 
om företrädarskap med mera som föreslås är tillämpliga endast 
under personens livstid. Utredningen anför att det inte utan vidare 
kan gälla efter en persons död. Någon ändring av reglerna om till-
varatagande av biologiskt material från avlidna i transplantations-
lagen föreslås därför inte.8 Förslaget bereds inom Regeringskansliet. 

9.2.2 Vuxna personer som saknar beslutsförmåga 
inom forskning  

Donation aktualiserar en intressekonflikt på så sätt att den som done-
rar ett organ, levande eller avliden, gör det inte för sin egen skull utan 
för någon annans. Ett område som i detta avseende bär likheter med 
donation är forskning. Oftast genomförs inte forskning för den med-
verkande forskningspersonens skull utan för andras. Av detta skäl 
nämner vi i det följande några exempel på svensk lagstiftning som 
rör forskning och vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga.  

Enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor, etikprövningslagen, får forskning i vissa fall, enligt 20 §, 
utföras utan samtycke, om sjukdom, psykisk störning, försvagat hälso-
tillstånd eller något annat liknande förhållande hos forskningsper-
sonen hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Enligt förarbe-
tena är det fråga om personer som på grund av sitt sjukdomstillstånd 
eller motsvarande inte förmår inse vad forskningen skulle innebära 
för deras del och därför inte kan avgöra om de vill delta i forskningen. 

                                                                                                                                                          
6 SOU 2015:80 s. 493 ff., 566 ff. och 579 ff.  
7 Dessa förslag innebär bland annat att ett samtycke till ingrepp för att ta biologiskt material 
ska lämnas, när det gäller en person som behöver en företrädare, antingen av framtidsfullmäk-
tig enligt lagen om framtidsfullmakter och om behörighet i vissa fall eller av närstående. 
8 SOU 2015:80 s. 756. 
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Det kan också vara fråga om en person som på grund av sitt sjuk-
domstillstånd inte förmår ge uttryck för något samtycke.9 Forskning 
utan samtycke får ändå genomföras, om forskningen kan förväntas 
leda till direkt nytta för forskningspersonen. Även om detta villkor 
inte är uppfyllt får den utföras, om syftet är att bidra till ett resultat 
som kan vara till nytta för forskningspersonen eller någon annan 
som lider av samma eller liknande sjukdom eller störning. Dessutom 
ska forskningen inte innebära mer än en obetydlig risk för skada och 
ett obetydligt obehag för försökspersonen. Detta följer av 21 §. Be-
stämmelsen ska tillämpas restriktivt.10 

Även i läkemedelslagen (2015:315) finns bestämmelser om hur 
beslutsoförmögna ska hanteras vid kliniska prövningar. När det 
gäller personer vars mening inte kan inhämtas på grund av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande 
förhållande ska samtycke inhämtas från god man eller förvaltare en-
ligt 11 kap. 4 eller 7 §§ föräldrabalken med behörighet att sörja för 
den enskildes person. Samtycke ska inhämtas även från patientens 
närmaste anhöriga. Samtycket ska uttrycka patientens förmodade 
vilja.11 I förarbeten till lagstiftningen ringas kretsen som anses vara 
beslutsoförmögna in som ”patienter som på grund av sitt hälsotill-
stånd eller dylikt inte alls eller inte på ett meningsfullt sätt kan ta 
ställning till deltagande”.12  

9.2.3 Överväganden avseende beslutsoförmögna 

Förslag: Ett ingrepp för att ta biologiskt material får inte göras 
om den avlidne vid sin död var vuxen och hade en funktionsned-
sättning av sådan art och grad att han eller hon uppenbarligen 
aldrig hade haft förmågan att förstå innebörden av och ta ställning 
till ett sådant ingrepp.  

                                                                                                                                                          
9 Prop. 2002/03:50 s. 201. 
10 Ibid. s. 142 och 202. 
11 7 kap. 3 §. 
12 Prop. 2003/04:32 s. 44. 

392



SOU 2019:26 Vad ska gälla för barn och vuxna beslutsoförmögna 

161 

Varför vi föreslår ett undantag 

Transplantationslagen innehåller inte några särbestämmelser om dona-
tion från avlidna avseende personer som aldrig har haft förmåga att 
förstå innebörden av och ta ställning till donation. Följaktligen kan 
dessa personer enligt gällande regler komma i fråga som donatorer 
efter döden.  

Enligt vår mening finns det särskilt tre skäl som talar för att undanta 
personer som inte har haft möjlighet att själva förstå innebörden av 
donation från gängse regler efter att den enskilde har avlidit. Det 
första skälet är att donationsregleringen bygger på att den enskildes 
vilja ska utredas och följas. Våra förslag ligger i linje med detta, och 
de argument vi för fram i övrigt utgår från att det finns en så kallad 
opt-out modell.13 Det andra argumentet rör det faktum att vi nu 
föreslår att det i transplantationslagen ska införas bestämmelser om 
organbevarande behandling. Sådan behandling ska under vissa förut-
sättningar få ges till en person medan denne fortfarande är i livet för 
att bevara organens funktion och göra transplantation möjlig efter 
döden. I och med att bestämmelser om organbevarande behandling 
lagfästs, är det svårt att hävda att beslutsoförmögna, som i praktiken 
aldrig har haft möjlighet att varken medge eller motsätta sig sådan 
behandling, ska behandlas på samma sätt som beslutsförmögna i 
lagen. Slutligen är ett skäl till en undantagsregel att vi i avsnitt 11.3.3 
föreslår att närståendevetot tas bort. Det får till följd att det skydd i 
form av närståendes bestämmanderätt som beslutsoförmögna tidi-
gare har haft försvinner.  

Ett regelsystem där enskilda som en del i den etiska balansen har 
möjlighet att tacka nej och avstå bygger på att personerna som om-
fattas av bestämmelserna har haft förmåga att bilda sig en uppfatt-
ning och ta ställning samt ge uttryck för denna inställning. Regler-
ingen av när förutsättningar för donation ska vara uppfyllda bygger 
inte på vad hälso- och sjukvården bedömer vara bäst för den enskilde 
utan på att den enskildes vilja ska utredas och respekteras. Bestäm-
melserna bygger vidare på att den som inte vill donera kan ta ställ-
ning mot detta och göra sin inställning känd muntligen eller skrift-
ligen. Exempelvis har en mycket liten krets människor dock på 
grund av en intellektuell funktionsnedsättning aldrig haft förmåga 
                                                                                                                                                          
13 Med ett opt-out system menas ett system som bygger på att det görs ett aktivt val för att 
välja bort något. När det gäller bestämmelser om donation som bygger på opt-out avses alltså 
att den som inte aktivt säger nej till donation kan bli givare av organ. 
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att på basis av information förstå innebörden av och ta ställning i 
frågan om donation eller kommunicera sin inställning i frågan. Deras 
inställning går därför inte att utreda. För dessa personer kan det 
således inte antas som antas för befolkningen i övrigt, nämligen att 
förutsättningar för donation skulle finnas, om de inte motsatt sig 
ingreppet. I praktiken innebär det att dessa personer har ett svagare 
skydd mot instrumentalisering (att användas enbart som ett medel 
för andra) än andra (som någon gång under livet har haft förutsätt-
ning att ta del av information och ta ställning i frågan och därmed 
möjlighet att motsätta sig åtgärderna). Konsekvenserna i en regle-
ring som ytterst har sin grund i medgivande och en rätt att motsätta 
sig donation talar alltså mot att tillämpa de generella bestämmelserna 
i transplantationslagen för dessa personer.  

Skälen mot blir starkare genom att vi föreslår att organbevarande 
behandling ska få ges, om det finns förutsättningar för donation. 
Medicinska åtgärder på en levande person som inte själv eller genom 
en ställföreträdare har haft möjlighet att freda sig eller motsätta sig 
ingrepp som görs för någon annans skull ter sig svårt att godta. Vi 
ser visserligen i och för sig inga särskilda risker för instrumentalise-
ring eller exploatering för den personkategori som vi vill undanta.   

I avsnitt 11.3.3 föreslår vi att närståendevetot i 4 § transplanta-
tionslagen tas bort. Det har betydelse för personer som inte själva 
har förmåga att förstå innebörden av donation. Den nuvarande 
bestämmelsen om närståendeveto i 4 § transplantationslagen innebär 
att, om det är oklart vilken inställning den avlidne hade till donation, 
ingrepp inte får göras om någon som stått den avlidne nära motsätter 
sig det. För en person som inte har haft förmåga att själv ta ställning 
till ett ingrepp råder oklarhet om hans eller hennes uppfattning. I ett 
sådant fall hamnar i dag alltså beslutet hos de närstående som har 
möjlighet att säga nej till donation.14 I och med att närståendevetot 
tas bort faller även vad som kan ses som ett skydd för beslutsoför-
mögna bort i fråga om donation efter döden. Resultatet av detta blir 
att det alltid finns förutsättningar för donation enligt 3 § andra 
stycket transplantationslagen i fall där den enskilde inte själv har 
förstått innebörden av donation och kunnat ta ställning till ett 
sådant ingrepp. Även detta är ett tungt vägande skäl till att föreslå 
att långvarigt beslutsoförmögna undantas från bestämmelserna om 
donation från avlidna.  
                                                                                                                                                          
14 Prop. 1994/95:148 s. 30.  
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Mot denna bakgrund föreslår vi att särbestämmelser införs för 
långvarigt beslutsoförmögna vuxna personer när det gäller donation 
från avlidna. Det kan tänkas att det på sikt kommer att finnas en 
heltäckande lagstiftning om företrädare för personer som inte har 
förmåga att samtycka i frågor som gäller hälso- och sjukvård och att 
dessa bestämmelser också kommer att omfatta donation från avlidna 
personer som varit beslutsoförmögna under sitt liv. Fram till att 
sådana bestämmelser eventuellt träder i kraft föreslår vi att dessa 
personer undantas från bestämmelserna om donation från avlidna i 
transplantationslagen och alltså inte ska vara möjliga donatorer.  

Hur bestämmelsen ska utformas 

För att upprätthålla principen om autonomi bör den krets som 
utesluts vara starkt begränsad. Förslaget avser därför endast avlidna 
som vid sin död var vuxna och hade en funktionsnedsättning av 
sådan art och grad att personen i fråga aldrig hade haft förmågan att 
förstå innebörden av donation och därmed ta ställning till ett sådant 
ingrepp. I första hand avses intellektuella funktionsnedsättningar, 
exempelvis utvecklingsstörning. Även personer med andra funktions-
nedsättningar som grav autism kan omfattas. Bestämmelsen är ut-
formad på ett sådant sätt att det inte räcker med att personen i fråga 
ska ha en funktionsnedsättning, utan tillståndet ska dessutom med-
föra att han eller hon under sitt liv inte har haft möjlighet att förstå 
innebörden av donation och alltså inte kunnat ta ställning i frågan. 
Personer som är tillfälligt beslutsoförmögna av ett eller annat skäl 
ska inte omfattas av undantagsbestämmelsen och inte heller en per-
son som har varit beslutsförmögen men som senare i livet drabbas 
exempelvis av en demenssjukdom som medför att personen i fråga 
inte längre har möjlighet att förstå innebörden av donation. Förslaget 
omfattar endast vuxna. Barn som till följd av omfattande funktions-
nedsättning aldrig har kunnat ta ställning till donation omfattas inte 
av förslaget, utan dessa företräds av sina vårdnadshavare, se vidare 
nedan.  

I undantagsbestämmelsen ska det även finnas ett krav på att det 
ska vara uppenbart att personen aldrig har haft förmåga att förstå 
innebörden av och ta ställning till donation. Det ska med andra ord 
finnas ett klart stöd för att den avlidne under sitt vuxna liv har varit 
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beslutsoförmögen i donationsfrågan. Detta stämmer överens med 
den stora vikt som rätten till självbestämmande tillmäts i svensk rätt 
inom exempelvis hälso- och sjukvården.  

Frågan om en person är att se som beslutsoförmögen i enlighet 
med den föreslagna bestämmelsen kan aktualiseras på olika sätt. Att 
i detalj i lag beskriva hur bedömningen ska gå till låter sig inte göras. 
Förutsättningarna för att uppmärksamma detta skiljer sig dessutom 
åt mellan å ena sidan situationer där organdonation kan vara aktuell 
och å andra sidan situationer som avser donation av vävnader och 
celler. När det gäller organdonation handlar det om en person som 
sedan en tid tillbaka vårdats på en intensivvårdsavdelning. Att den 
möjlige donatorn är beslutsoförmögen kan observeras utifrån exem-
pelvis anteckningar i journalen och genom samtal med närstående, 
god man, förvaltare, omsorgspersonal eller annan som har god känne-
dom om personen. Det kan även vara så att personal har fört samtal 
med den enskilde själv innan han eller hon blev medvetslös.  

Utgångsläget är ett annat vid donation av vävnader och celler efter-
som de som huvudregel inte måste vara syresatta innan tillvaratag-
andet.15 Det innebär att tillvaratagande i flera fall beslutas utan att 
den avlidne finns på någon vårdavdelning, och det är inte ens säkert 
att personen i fråga har avlidit på något sjukhus. Det kan alltså vara 
så att den som beslutar om donation av vävnader och celler inte har 
träffat den avlidne i livet. Vävnadsinrättningar eller särskilda vävnads-
donationsutredare som vävnadsinrättningen har avtal med har daglig 
kontakt med bårhusen i sin region och får listor på avlidna i sitt 
upptagningsområde. Vid utredningen av förutsättningarna för dona-
tion hämtas en mängd uppgifter in. Bland annat ska enligt 4 kap. 14 § 
Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av väv-
nader och celler relevanta uppgifter hämtas in från den avlidnes pati-
entjournal, vid en intervju med den eller de läkare som har eller haft 
ansvaret för hälso- och sjukvård av den avlidne och vid en intervju 
med någon som kände den avlidne väl. Att det kan röra sig om en 
beslutsoförmögen person får vara en sådan kontraindikation som 
den eller de som utför utredningen måste vara observanta på. Om 
organbevarande behandling har hunnit inledas innan det kunnat kon-
stateras att det rör en person som omfattas av bestämmelsen, ska den 
snarast upphöra. 

                                                                                                                                                          
15 I en del fall tas dock celler och vävnader till vara från organ, vilka måste vara syresatta innan 
tillvaratagandet.  
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I avsnitt 14.4. gör vi bedömningen att det är de generella princi-
perna om vem som ansvarar för åtgärder inom hälso- och sjukvården 
som ska gälla även för våra förslag. Vi hänvisar till detta avsnitt när 
det gäller frågor om vem som ansvarar för rutiner och ställnings-
taganden gällande den föreslagna bestämmelsen.  

9.3 Barn 

9.3.1 Barn inom hälso- och sjukvård 

Enligt svensk rätt avses med barn en person som inte har uppnått 
myndighetsåldern, det vill säga inte har fyllt 18 år. Av artikel 3 i 
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkon-
ventionen) följer att vid alla åtgärder som rör barn i första hand ska 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Av artikel 12 i barnkon-
ventionen framgår också att barn har rätt att uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som berör honom eller henne. Barnets åsikter ska till-
mätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Av 
artikel 24 framgår vidare att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och 
tillgång till hälso- och sjukvård. Från och med den 1 januari 2020 ska 
barnkonventionen gälla som svensk lag genom lagen (2018:1197) om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.  

I patientlagen finns ett uttryckligt krav på att barnets bästa sär-
skilt ska beaktas när hälso- och sjukvård ges till barn.16 Av för-
arbetena framgår bland annat att vid bedömningen hälso- och sjuk-
vårdspersonalen måste beakta vetenskap och beprövad erfarenhet 
samt, beroende på barnets ålder och mognad, inhämta underlag från 
vårdnadshavare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje en-
skilt fall. Principen om barnets bästa får emellertid inte medföra att 
barns och vårdnadshavares åsikter och inställning till en vårdåtgärd 
åsidosätts. Vid bedömningen av barnets bästa i det enskilda fallet bör 
i stället stor vikt läggas vid barnets, och även vårdnadshavarens, 
möjlighet till inflytande.17 

Utgångspunkten i svensk rätt är att vårdnadshavaren har rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga ange-
lägenheter. Detta följer av 6 kap. 11 § föräldrabalken. Om barnet 
                                                                                                                                                          
16 1 kap. 8 § patientlagen. 
17 Prop. 2013/14:106 s. 62 f. 
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står under vårdnaden av två vårdnadshavare, gäller vad som sägs i para-
grafen vårdnadshavarna tillsammans.18 Av 6 kap. 11 § föräldrabalken 
framgår även att vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder 
och utveckling ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och 
önskemål. Bestämmelsen har kommit att utgöra en grund för att ge 
barn ett medinflytande inom hälso- och sjukvården men även för att 
ge de barn som har tillräcklig mognad för att tillgodogöra sig rele-
vant information och överblicka konsekvenserna av sitt beslut i en 
viss vårdfråga rätt att själva bestämma i den aktuella frågan.19  

Av 4 kap. 3 § patientlagen framgår att, när patienten är ett barn, 
barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt 
som möjligt ska klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse 
i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Vilken mognad 
som krävs för att ett barns inställning ska tillmätas betydelse måste, 
enligt förarbetena, bedömas vid varje enskilt tillfälle och är beroende 
av åtgärdens art och angelägenhetsgrad. Det centrala för bedömning-
en av om barnet ska anses moget nog att ensamt få ge sitt samtycke 
till en sjukvårdsåtgärd är om barnet förstår hälso- och sjukvårds-
insatsen samt vilka konsekvenser insatsen kan få. Redan ett litet barn 
bör kunna begära och få ett sår omplåstrat; det krävs emellertid en 
avsevärd mognad för att barnet ska anses ha ett självbestämmande 
över mer omfattande behandlingar och ingrepp.20 Det finns alltså 
inte någon åldersgräns för när rätten att samtycka till hälso- och 
sjukvård går över från vårdnadshavaren till barnet, utan det får av-
göras från fall till fall.  

Generellt kan sägas att bestämmanderätten över de små barnen i 
frågor om undersökning och vård utövas av vårdnadshavarna. För 
äldre tonåringar är huvudregeln snarare den motsatta. Dessa ung-
domar bestämmer normalt själva vilka undersökningar och vilken 
behandling de vill underkasta sig.21 När det gäller de allra svåraste 
och mest ödesdigra besluten kan det tänkas att presumtionen för 
kompetens inte inträder förrän på själva 18 års-dagen.22 Vilken mog-
nadsgrad som ska anses tillräcklig i det enskilda fallet beror både på 
arten och på angelägenhetsgraden av den vårdåtgärd beslutet avser. 

                                                                                                                                                          
18 6 kap. 13 § första stycket föräldrabalken. 
19 Prop. 2013/14:106 s. 65. 
20 Ibid. s. 67. 
21 Gustav Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, 2007, s. 109 f.  
22 Elisabeth Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling – En rättsvetenskaplig 
studie, 1994, s. 288. 
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I vissa fall är patienten kanske inte tillräckligt mogen att besluta helt 
på egen hand samtidigt som det inte är rimligt att vårdnadshavarna 
bestämmer själva. Då måste de planerade åtgärderna förankras hos 
både barnet och vårdnadshavarna. Det medför att det kan finnas åt-
gärder som den unge visserligen inte själv kan begära eller tacka ja 
till men som han eller hon ändå ska anses tillräckligt mogen att 
kunna motsätta sig.23  

JO har uttalat att det är en allmän princip i svensk rätt vad gäller 
barns rättshandlingsförmåga att, om barnet har fyllt 15 år och är i 
stånd att göra en rimlig bedömning av samtyckets innebörd och ver-
kan, åtgärder inte får vidtas enbart utifrån samtycke av vårdnads-
havare och förmyndare.24 JO har nyligen meddelat beslut i ett ärende 
som rörde frågan om en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning 
borde ha informerat en vårdnadshavare om och inhämtat hans sam-
tycke till samtalsbehandling med vårdnadshavarens 14-åriga dotter. 
I beslutet uttalade JO att vård och behandling inom barn- och ung-
domspsykiatrin i regel får anses vara en vårdinsats av mer ingripande 
betydelse för ett barn. När det gäller sådan behandling av yngre barn 
krävs det alltså att barnets vårdnadshavare är överens. JO gjorde där-
efter bedömningen att ett 14-årigt barn endast i undantagsfall kunde 
anses ha uppnått den mognad som krävs för att överblicka konse-
kvenserna av att delta i en sådan behandling och att utgångspunkten 
därför var att behandlingen bara fick ske med båda vårdnadshavarnas 
informerade samtycke.25  

Enligt 6 § förordningen om donationsregister hos Socialstyrelsen 
övergår möjligheten att registrera ett barns inställning till donation 
efter döden från vårdnadshavarna till barnet när barnet fyller 15 år. 
Efter att barnet har fyllt 15 år får registrering göras endast av barnet. 
Ett barn som har fyllt 15 år ska informeras om att det finns med i 
registret och om hur det kan ändra sina uppgifter eller gå ur registret. 

Vad gäller donation från ett levande barn ska samtycke till in-
greppet lämnas av vårdnadshavare eller god man. Ingreppet får dock 
göras endast om barnet är släkt med den tilltänkte mottagaren och 
det inte är möjligt att ta ett medicinskt lämpligt biologiskt material 

                                                                                                                                                          
23 Elisabeth Rynning, Barns rätt i vården – Juridiska aspekter, Stiftelsen Allmänna barnhuset, 
Barns och Ungas rätt i vården (2010:3), s. 136. 
24 JO 1975/76 s. 244. 
25 JO ärende nr 3153-2016 den 23 november 2018.  
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från någon annan.26 Det är ett ingrepp barnet självt inte har någon 
direkt nytta av. Med hänsyn till de positiva verkningar ett ingrepp 
indirekt kunde ha för barnet att ett syskon får möjlighet till liv och 
hälsa bedömde regeringen att det borde vara möjligt för vårdnads-
havaren att besluta att ingrepp får göras på en underårig.27 Ingreppet 
får dock inte göras, om barnet motsätter sig det. Dessutom krävs 
tillstånd från Socialstyrelsen. Avser tillvaratagandet biologiskt mate-
rial som inte återbildas får sådant tillstånd lämnas endast om det 
finns synnerliga skäl.28 Lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar är 
ett annat exempel där medicinska åtgärder som inte är medicinskt 
motiverade får utföras på ett barn efter samtycke från barnets vård-
nadshavare. Även forskning får under vissa förutsättningar utföras 
på ett barn efter samtycke från barnets vårdnadshavare; en åtgärd 
som inte alltid är till direkt nytta för barnet.29  

9.3.2 Överväganden avseende barn 

Bedömning: I enlighet med reglerna i 6 kap. 11 § föräldrabalken 
om vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor 
som rör barnets personliga angelägenheter krävs vårdnadshavarens 
samtycke till tillvaratagande av organ och annat biologiskt mate-
rial efter döden och organbevarande behandling av ett barn, om 
barnet inte nått en sådan ålder och mognad att han eller hon själv 
har kunnat ta ställning till frågan om donation (och därmed även 
organbevarande behandling). Om det kommer fram att barnet 
motsatt sig donation, är det ett särskilt skäl mot ingrepp enligt 
3 § tredje stycket transplantationslagen oavsett barnets ålder eller 
mognad. Tillvaratagande av organ eller annat biologiskt material 
får då inte ske. Något behov av att införa särskilda bestämmelser 
för barn finns inte.  

 
Det finns inte några särskilda regler om vad som ska gälla vid dona-
tion från avlidna som är barn. I förarbetena till transplantationslagen 

                                                                                                                                                          
26 8 § transplantationslagen. 
27 Prop. 1994/95:148 s. 36. 
28 8 § transplantationslagen. 
29 Jämför 18 § etikprövningslagen och prop. 2002/03:50 s. 135 f. 
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uttalas att utgångspunkten här, som i andra fall, ska vara att den av-
lidnes inställning ska följas. Inte minst viktigt är att en underårig 
som motsätter sig ingrepp kan vara förvissad om att något ingrepp 
inte görs i strid mot hans eller hennes vilja.30 Det saknas dock i 
förarbetena uttalanden om vilken roll vårdnadshavarna ska ha vid 
donation från avlidna som är barn.  

Vi har föreslagit att organbevarande behandling ska få ges till en 
döende person i syfte att donation ska vara möjlig och att också 
utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation i dessa 
fall ska få inledas innan den enskilde har avlidit. Det innebär att 
medicinska åtgärder utförs på levande personer, dock inte i syfte att 
bota och behandla den aktuella patienten utan i donationssyfte.  

Det finns genom bestämmelser i föräldrabalken och patientlagen 
en ordning kring beslutanderätt för vårdåtgärder till barn. Vårdnads-
havaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga ange-
lägenheter och ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling 
ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. När 
barnet nått en sådan ålder och mognad att denne själv kan ta till sig 
information om och överblicka konsekvenserna av en viss vårdåtgärd 
övergår beslutanderätten till barnet. Till skillnad från vad gäller vuxna 
beslutsoförmögna finns således ett system med ställföreträdare för 
barn där barnets vårdnadshavare ska fatta beslut för dennes räkning 
och värna barnets intressen. Organbevarande behandling och utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation innebär 
dock åtgärder som barnet självt inte har någon direkt nytta av. Det 
finns därför skäl att särskilt överväga vad som ska gälla i dessa fall.  

Transplantation är i vissa fall den enda behandlingsmetoden för 
svår organsvikt. Även barn kan vara i behov av transplantation av 
något eller några organ. En förutsättning för att ett organ ska kunna 
transplanteras är att organet är i en lämplig storlek för mottagaren. 
En lever kan delas för att passa mottagaren och ett barn kan även ha 
en vuxen persons njure men det gäller inte andra organ.31 För att 
mindre barn ska kunna vara mottagare av organ krävs alltså att organ 
kan doneras från andra barn som inte har kunnat räddas till livet utan 
har avlidit. Utan organdonation från barn kommer barn i allmänhet 
alltså inte att kunna ta del av behandlingsmetoden transplantation 
(med undantag för lever- och njurtransplantation). Det finns således 

                                                                                                                                                          
30 Prop. 1994/95:148 s. 30. 
31 Även lungor kan delas men det är inte en etablerad metod i Sverige. 
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starka skäl för att barn ska kunna vara donatorer vilket de också kan 
enligt de regler som gäller.  

För att organdonation ska vara möjlig krävs som konstaterats i 
avsnitt 8.2 i regel en kortare tids organbevarande behandling före 
döden. Även barn ges för närvarande sådan behandling. Våra förslag 
om organbevarande behandling innehåller en rad begräsningar till 
skydd för den enskilde. Först och främst kan konstateras att organ-
bevarande behandling endast aktualiseras efter att hälso- och sjuk-
vården har gjort ställningstagande om att inte inleda eller inte fort-
sätta livsuppehållande behandling. Det innebär att barnet är döende 
och att den organbevarande behandlingen alltså inte påverkar bar-
nets rätt till hälso- och sjukvård för barnets egen skull. Den organ-
bevarande behandlingen innebär i stort sett att redan påbörjad in-
tensivvård fortsätter att ges ytterligare en begränsad tid men även 
åtgärder som förbättrar förutsättningarna för transplantation kan 
komma att ges. Som krav gäller dock att bara sådana åtgärder som 
inte kan anstå till efter döden får vidtas. Den organbevarande be-
handlingen liksom utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation får inte heller medföra mer än ringa smärta eller ringa 
skada och får inte heller hindra insatser för den möjlige donatorns 
egen skull. Den organbevarande behandlingen innebär alltså mycket 
begränsade risker för barnet. För barn finns också en extra skydds-
mekanism genom vårdnadshavarna som har ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvård-
nad och trygghet blir tillgodosedda. Om en åtgärd skulle vara emot 
barnets intresse, kan alltså vårdnadshavarna hindra den. 

I förarbetena till patientlagen uttalas att vid bedömningen av 
barnets bästa i det enskilda fallet stor vikt bör läggas vid barnets, och 
även vårdnadshavarens, möjlighet till inflytande. Barnets liv och hälsa 
måste skyddas, men även barnets integritet, rätt att uttrycka sin åsikt 
och rätt till inflytande måste beaktas vid bedömningen.32 Mot 
bakgrund av att organbevarande behandling aktualiseras först efter 
att ställningstagande gjorts om att inte inleda eller inte fortsätta den 
livsuppehållande behandlingen av barnet, och barnet således är dö-
ende, bör barnets bästa inte endast ses i förhållande till vad som 
medicinskt gynnar det enskilda barnet. Förutsatt att ett beslut om 
donation inte är emot barnets intresse bör föräldrarnas värderingar 
och övertygelser kunna få styra bedömningen av om deras barn ska 
                                                                                                                                                          
32 Prop. 2013/14:106 s. 63. 

402



SOU 2019:26 Vad ska gälla för barn och vuxna beslutsoförmögna 

171 

bli organdonator och om det ska ges organbevarande behandling 
som syftar till att öka chanserna för en lyckad donation.33 Eftersom 
det rör sig om åtgärder som inte direkt gynnar barnet utan som 
vidtas för någon annans skull bör donation dock inte komma i fråga 
om det kommer fram att barnet motsatt sig ingreppet, oavsett vilken 
ålder eller mognad barnet har. Det är samma princip som gäller vid 
donation från levande barn. 

Det nu sagda gör att vi drar följande slutsatser. Oavsett barnets 
ålder bör barnets egen inställning till donation så långt möjligt klar-
läggas. Om det kommer fram att barnet motsätter sig donation får 
donation och därmed även organbevarande behandling inte genom-
föras, oavsett vilken ålder eller mognad barnet har. Barnet kan exem-
pelvis ha uttryckt att det inte vill bli donator till sina vårdnadshavare 
eller, om det är över 15 år, registrerat detta i donationsregistret. 
Detta bör betraktas som ett särskilt skäl mot ett ingrepp enligt 3 § 
tredje stycket transplantationslagen och kräver således inte någon 
särskild reglering. Om barnet i ett sådant fall får organbevarande be-
handling, ska behandlingen snarast avbrytas. 

I de fall det inte kommer fram att barnet motsatt sig donation 
gäller enligt de generella reglerna om vård och behandling till barn 
som följer av föräldrabalken och patientlagen att vårdnadshavaren 
har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägen-
heter. Denne ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Ett barn 
som har tillräcklig mognad för att tillgodogöra sig den behövliga 
informationen om och överblicka konsekvenserna av ett beslut om 
donation och organbevarande behandling får själv lämna medgivande 
till åtgärderna. Att slå fast en viss åldersgräns för när barn ensamt 
kan lämna medgivande till donation och därmed även organbevarande 
behandling och utredningen av de medicinska förutsättningarna för 
donation låter sig inte göras utan det måste – liksom i andra situa-
tioner – avgöras utifrån barnets mognad i det enskilda fallet. Det är 
fråga om bland annat intensivvårdsåtgärder. Det krävs en viss mog-
nadsgrad hos barnet för att kunna förstå omfattningen och inne-
börden av sådana insatser. Från 15 års ålder kan ett barn själv regi-
strera sin inställning till donation i donationsregistret. En registrerad 

                                                                                                                                                          
33 Jämför även Academy of medical royal colleges, Ethical issues in paediatric organ donation –  
a position paper by the UK Donation Ethics Committee (UKDEC), 2015.  
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inställning från ett så pass gammalt barn bör ges särskild tyngd efter-
som allt större hänsyn till barnets egen åsikt ska tas i förhållande till 
barnets ålder och mognad. I vilken mån barnets medgivande till 
donation ensamt ska vara tillräckligt för att donation ska kunna ske 
är beroende av om det aktuella barnet bedöms ha nått sådan mognad 
att det själv kan ta till sig information om åtgärden. I de situationer 
där organdonation aktualiseras kommer barnet att vara medvetslöst. 
Det försvårar givetvis bedömningen av barnets mognad. Denna be-
dömning får i stället göras utifrån vad som är känt om barnet genom 
bland annat uppgifter i barnets patientjournal och uppgifter från 
barnets vårdnadshavare och andra närstående. 

Om ett barn har två vårdnadshavare, gäller enligt 6 kap. 13 § för-
sta stycket föräldrabalken som huvudregel att de tillsammans ska 
fatta beslut. Mer vardagliga omsorgsåtgärder kan dock den ena vård-
nadshavaren själv besluta om.34 Frågan om donation är inte att se 
som sådana mer vardagliga omsorgsåtgärder, utan huvudregeln om 
att båda vårdnadshavarna ska vara med och besluta bör gälla.  

 

                                                                                                                                                          
34 Jämför prop. 1975/76:170 s. 178 och SOU 2005:43 s.126. 
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10 Utredningen av den enskildes 
inställning till donation  

10.1 Inledning 

Enligt våra direktiv ska vi överväga på vilket sätt den enskilde lämp-
ligen kan ange sitt ställningstagande till medicinska insatser före 
döden. Det gör vi i ljuset av våra ställningstaganden i tidigare kapitel 
vilka innebär bland annat att 

• medicinska insatser i donationssyfte, så kallad organbevarande 
behandling, får aktualiseras först efter ställningstagandet att inte 
inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling, 

• sådan behandling ska få ges medan utredning av den enskildes in-
ställning till donation pågår, och 

• om utredningen av den enskildes inställning visar att det finns 
förutsättningar för donation innebär detta att organbevarande 
behandling får ges. 

Svaret på direktivens fråga om hur den enskilde ska kunna ange sin 
inställning till organbevarande behandling blir därmed detsamma 
som svaret på frågan hur den enskilde ska ge till känna sin inställning 
till donation. Vi redogör i det följande för våra bedömningar rörande 
utredningen av den enskildes inställning till donation (och därmed 
även organbevarande behandling liksom utredningen av de medicin-
ska förutsättningarna för donation).  
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10.2 Bestämmelser om utredningen av den enskildes 
inställning till donation 

Enligt 3 § första stycket transplantationslagen får biologiskt material 
avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål tas från en 
avliden, om denne har medgett det eller det på annat sätt kan utredas 
att åtgärden skulle stå i överensstämmelse med den avlidnes inställ-
ning. I annat fall än vad som avses i första stycket får biologiskt 
material tas, om inte den avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant 
ingrepp eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns anled-
ning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning. 
Enligt tredje stycket får ingreppet inte genomföras, om uppgifterna 
om den avlidnes inställning är motstridiga eller det annars finns sär-
skilda skäl mot ingreppet. Därutöver finns i 4 § regler om bland annat 
närståendes möjlighet att i vissa fall hindra donation, så kallat när-
ståendeveto, vilket vi återkommer till i avsnitt 11.3.  

Vad gäller donation av vävnader och celler anges i 4 kap. 12 § 
Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av väv-
nader och celler att en utredning ska göras för att kontrollera om en 
tilltänkt donator skriftligen, till exempel genom anmälan till donati-
onsregistret eller med ett donationskort, eller muntligen, till exem-
pel vid samtal med närstående, har gett till känna sin inställning till 
om biologiskt material får tas till vara efter hans eller hennes död. 
I föreskrifterna om hantering av mänskliga organ avsedda för trans-
plantation finns inte några liknande bestämmelser.  

I förarbetena till transplantationslagen uttalas att ett lämnat med-
givande till donation kan återtas när som helst. Även ett skriftligt 
medgivande kan återkallas muntligen. Om den avlidne har återtagit 
sitt medgivande eller på annat sätt uttryckligen motsatt sig ingrepp, 
får sådant naturligtvis inte ske. På motsvarande sätt kan ett skriftligt 
eller muntligt förbud återkallas.1 Det är med andra ord den möjlige 
donatorns sista inställning till donation som ska följas. Detta fram-
går även av Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvara-
tagande av vävnader och celler.2 

I och med att transplantationslagen trädde i kraft inrättades också 
ett nationellt donationsregister, och Socialstyrelsen fick i uppdrag 

                                                                                                                                                          
1 Prop. 1994/95 :148 s. 76. 
2 4 kap. 12 § tredje stycket Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av 
vävnader och celler. 
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att ta fram donationskort. Socialstyrelsen och andra aktörer infor-
merar sedan dess om att den enskilde kan göra sin inställning till 
donation känd på tre olika men likvärdiga sätt; genom anmälan till 
donationsregistret, genom att ta ställning på donationskort eller genom 
att meddela sin inställning till närstående.  

Enligt 3 § tredje stycket transplantationslagen får ett ingrepp inte 
genomföras, om uppgifterna om den avlidnes inställning är motstri-
diga eller det annars finns särskilda skäl mot ingreppet. I förarbetena 
uttalas vad gäller särskilda skäl mot ingreppet att, om det inte finns 
någon direkt anledning att anta att ingreppet skulle vara i strid med 
den avlidnes inställning men det ändå finns någon omständighet som 
inger tvekan i detta avseende, det i allmänhet måste anses finnas 
särskilda skäl mot ingreppet, och det får då inte göras.3  

10.3 Samtycke, den enskildes inställning 
och förhandsdirektiv  

Vi har i tidigare kapitel redogjort för att huvudregeln inom hälso- 
och sjukvården är att vård och behandling förutsätter ett informerat 
och frivilligt samtycke.4 De förslag vi lämnar om organbevarande 
behandling handlar om behandlingsåtgärder på en levande person, 
och enligt huvudregeln i 4 kap. 2 § patientlagen ska vården ges med 
stöd av så kallat informerat samtycke. Vid organbevarande behand-
ling är det dock i de flesta fall inte möjligt att luta sig mot 4 kap. 2 § 
patientlagen eftersom den enskilde i regel är medvetslös när frågan 
om organbevarande behandling aktualiseras. Våra förslag om organ-
bevarande behandling är därför ett undantag från huvudregeln om 
samtycke i patientlagen. Frågan om den enskildes inställning till organ-
bevarande behandling föreslås vara accessorisk till frågan om den 
enskildes inställning till donation och därmed till om det enligt 3 § 
transplantationslagen finns förutsättningar för donation. Denna kon-
struktion syftar till att vården i så stor utsträckning som möjligt ska 
baseras på den enskildes tidigare viljeyttringar, samtidigt som syste-
met inte ska vara onödigt krångligt.  

Enligt Biomedicinkonventionen5 som Sverige inte har ratificerat 
får ett medicinskt ingrepp göras på en person som saknar förmåga 
                                                                                                                                                          
3 Prop. 1994/95:148 s. 76. 
4 Avsnitt 4.3.2.  
5 En mer utförlig beskrivning av konventionen finns i avsnitt 4.5.3. 
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att ge sitt samtycke till ingreppet endast om det är till stor nytta för 
honom eller henne och efter samtycke från ställföreträdare till honom 
eller henne eller efter beslut av myndighet.6 Våra förslag vad gäller 
organbevarande behandling är inte konstruerade på detta sätt. Enligt 
artikel 9 i konventionen ska dock hänsyn tas även till tidigare ut-
tryckta önskemål om medicinska ingrepp, om patienten vid tiden för 
ingreppet inte är i stånd att uttrycka sina önskemål. Våra förslag om 
när organbevarande behandling får ges syftar till att så långt som 
möjligt baseras på den enskildes tidigare viljeyttring. För det fall 
Sverige skulle överväga att ratificera Biomedicinkonventionen, bör 
en fördjupad analys av hur våra förslag förhåller sig till konventionen 
göras.  

Europarådet har antagit rekommendationer som gäller förhands-
direktiv och framtidsfullmakter för beslutsoförmögna.7 Med för-
handsdirektiv avses instruktioner eller önskemål från en beslutsför-
mögen person i frågor som kan uppstå för det fall han eller hon 
skulle komma att bli beslutsoförmögen i framtiden.8 Av rekommen-
dationerna framgår att det är staterna som bör besluta i vilken ut-
sträckning förhandsdirektiv ska ha bindande verkan och om det ska 
finnas krav på skriftlig form.9 Av princip 17 i rekommendationerna 
följer att ett förhandsdirektiv ska kunna återkallas när som helst och 
utan formkrav.  

I Sverige har relativt nyligen lagstiftning om så kallade framtids-
fullmakter införts.10 Med framtidsfullmakt avses en fullmakt från en 
vuxen som ska fortsätta att vara i kraft eller träda i kraft i händelse 
av fullmaktsgivarens beslutsoförmåga. Lagstiftningen omfattar dock 
inte hälso- och sjukvårdsåtgärder.11 Förslag om att införa system 
med ställföreträdare för vuxna som på grund av beslutsoförmåga inte 
själva kan lämna samtycke till bland annat vård har utretts ett flertal 
gånger, senast 2015,12 men har inte lett till någon reglering.  

                                                                                                                                                          
6 Artikel 6 Biomedicinkonventionen. 
7 Principles concerning continuing powers of attorney and advanced directives for incapacity, 
Recommendation CM/Rec(2009)11. 
8 Princip 2 tredje punkten i Europarådets rekommendation om förhandsdirektiv och framtids-
fullmakter för beslutsoförmögna. 
9 Princip 15 och 16 Europarådets rekommendationer om förhandsdirektiv och framtidsfull-
makter för beslutsoförmögna. 
10 Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter. 
11 2 § andra stycket lagen om framtidsfullmakter. 
12 SOU 2015:80. 
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10.4 Tidigare förslag om hur enskilda kan ta ställning 
till donation  

Utredningen om donations- och transplantationsfrågor föreslog att 
Socialstyrelsen skulle ges i uppdrag att driva utvecklingen av kost-
nadseffektiv och målgruppsanpassad informationsspridning samt 
verka för att enskilda har goda möjligheter att göra sin donationsvilja 
känd.13 Utredningen ansåg att de naturliga informationskanalerna, 
förutom de redan använda, fanns vid olika vårdkontakter och andra 
situationer med koppling till hälso- och sjukvård. I detta samman-
hang fördes patientjournalen, den digitala plattformen Mina vård-
kontakter (som numera benämns 1177 Vårdguidens e-tjänster) samt 
det personliga hälsokontot Hälsa för mig (som inte kommer att in-
föras utan har lagts ned) fram som tänkbara alternativ där den en-
skilde skulle kunna ta del av information om donation och ha möjlig-
het att ta ställning. Vidare framfördes att det kunde behöva utvecklas 
en koppling till funktionen uppmärksamhetssignal i patientjournalen.14 
Uppmärksamhetssignal är en funktion med viktig information om 
patienten som visas för behandlande personal när de loggar in i en 
patients journal. Utredningen ansåg vidare att det inte fanns några 
alternativ för att tillkännage sin inställning till donation på ett integ-
ritetssäkert sätt och föreslog att donationsregistret skulle finnas kvar 
och regleras i en förordning.  

Regeringen fattade under 2018 en rad beslut i syfte att stärka Social-
styrelsens arbete inom donationsområdet och formalisera donations-
registret. Regeringen beslutade bland annat om förordningen om 
donationsregister hos Socialstyrelsen som trädde i kraft den 25 maj 
2018. Socialstyrelsen har sedan 2018 genom ett särskilt regerings-
uppdrag och i sin instruktion ansvar för att verka för ändamålsenliga 
möjligheter för enskilda att göra sin inställning till donation känd.15 

                                                                                                                                                          
13 SOU 2015:84 s.409. 
14 Ibid. s. 427. 
15 7 a § förordningen med instruktion för Socialstyrelsen. 
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10.5 Överväganden avseende sätt att göra 
sin inställning känd 

Bedömning: Den enskilde kan göra sin inställning till donation 
och därmed till organbevarande behandling känd på flera sätt. Det 
finns inte skäl att inskränka detta. Donationsregistret fyller en 
särskilt viktig funktion för att enskilda ska kunna göra sin inställ-
ning till donation känd (och följaktligen även till organbevarande 
behandling). 

 
Det bör även fortsatt finnas olika sätt för enskilda att göra sin in-
ställning till donation känd. I dag finns två särskilda skriftliga möj-
ligheter, donationsregistret och donationskort. Det senare förut-
sätter att den enskilde förvarar kortet på sig eller att en annan person 
än patienten lämnar kortet till hälso- och sjukvårdspersonal för att 
hälso- och sjukvården ska kunna ta del av informationen. Transplan-
tationslagens bestämmelser och dess förarbeten begränsar dock inte 
de skriftliga källorna till donationskort eller donationsregistret. Sett 
i ljuset av dagens medielandskap kan det handla om att notera sin 
inställning i sin mobiltelefon, ta ställning genom någon av de appar 
som frivilligorganisationer arbetat fram, tillkännage sin inställning i 
sociala medier, skriva ner sitt ställningstagande i brev eller testamente 
eller på annat vis ange sin inställning skriftligen. Sådana skriftliga 
källor nås inte utan vidare av hälso- och sjukvårdspersonal. Däremot 
kan de ha betydelse när närstående ska belysa eller tolka den enskil-
des inställning. En enskild kan också muntligen informera närstå-
ende om sin inställning. Det vanligaste sättet att få information om 
den enskildes inställning till donation är just genom närstående.16  

 Det nationella donationsregistret hos Socialstyrelsen fyller en 
särskilt viktig funktion i ramverket kring donation och organbevar-
ande behandling. Även donationskort är en skriftlig källa med högt 
bevisvärde, men dess betydelse förutsätter att den enskilde bär kor-
tet på sig eller att till exempel en närstående känner till att kortet 
finns och har tillfälle att se till att sjukvården får del av det. Dona-
tionsregistret spelar därför en särskilt viktig roll för att den enskildes 

                                                                                                                                                          
16 Av de organdonatorer där inställningen till donation var känd 2017 hade 80 procent infor-
merat närstående, 33 procent registrerat sin inställning i donationsregistret och 2 procent hade 
donationskort eller annan skriftlig källa. Detta framgår av Socialstyrelsens rapport Organ- och 
vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s. 28. 
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inställning ska komma till sjukvårdens kännedom. Donationsregist-
ret skapar därmed förutsättningar för hälso- och sjukvården att 
beakta patienters autonomi och självbestämmande. Även om regist-
ret för närvarande innehåller uppgifter från endast cirka 16 procent 
av befolkningen, har registret en stor betydelse. Det är dock natur-
ligtvis önskvärt att fler personer i förhand gör sin inställning känd 
genom att registrera den i donationsregistret.  

Det skulle kunna finnas fördelar med att göra det möjligt att 
koppla en individs ställningstagande till donation även till andra 
verktyg och plattformar inom hälso- och sjukvården. Patientjournalen 
och kopplingen till den digitala lösningen 1177 Vårdguidens e-tjäns-
ter skulle på sikt kunna ge möjligheter för en enskild att på fler sätt 
än i dag notera sin inställning till donation. Socialstyrelsen har möj-
lighet att utveckla tekniker för detta. Vi föreslår därför inte några 
nya sätt – men heller inga begränsningar – för den enskilde att göra 
sin inställning känd till donation och därmed även till organbevarande 
behandling liksom utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation.  

10.6 Överväganden avseende utredningen 
av den enskildes inställning 

Bedömning: Skriftliga källor, såsom donationsregistret men även 
donationskort, fyller även fortsatt en viktig funktion i utred-
ningen av den enskildes inställning och har ett högt bevisvärde. 
Även närstående har en viktig funktion vid utredningen.  

 
Utredningen av den enskildes inställning till donation innebär att 
uppgifter om den enskildes inställning till donation samlas in och 
prövas. Den möjlige donatorn är i regel medvetslös i de fall organ-
bevarande behandling blir aktuell. I de fall den möjlige donatorn inte 
får organbevarande behandling, till exempel vid donation av vävna-
der eller celler, kommer den möjlige donatorn i regel att vara avliden 
när utredningen utförs. Det kommer alltså i regel inte att vara möj-
ligt att fråga den möjlige donatorn om dennes inställning till dona-
tion i samband med att frågan om donation blir aktuell. Utredningen 
går därför ut på att samla in uppgifter om den möjlige donatorns 
tidigare uttryckta inställning. Vi har i avsnitt 8.9 gjort bedömningen 
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att, om utredningen av den enskildes inställning visar att det finns 
förutsättningar för donation, detta innebär att organbevarande be-
handling får ges. Det ska alltså inte krävas särskilt samtycke till den 
organbevarande behandlingen och inte heller till utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation. Det som således ska ut-
redas, även i de fall den möjlige donatorn får organbevarande behand-
ling, är alltså hans eller hennes inställning till donation efter döden.  

Av förarbetena till transplantationslagen framgår att en uttryckt 
inställning kan återtas när som helst och att även skriftliga medgiv-
anden eller förbud mot ingrepp kan återkallas muntligen.17 Det är 
med andra ord donatorns sista viljeyttring som ska följas. Det finns 
tre huvudsakliga källor till uppgifter om den möjlige donatorns in-
ställning till donation; donationsregistret, donationskort och närstå-
ende. Kontroll av samtliga dessa källor bör göras för att en utredning 
av den enskildes inställning ska bli fullständig. De skriftliga källorna 
donationsregistret och donationskort har särskilt stor betydelse och 
har ett högt bevisvärde vid utredningen av den möjlige donatorns 
inställning till donation. För den som inte vill donera eller få organ-
bevarande behandling fyller dessa en särskilt viktig funktion.  

Det är inte ovanligt att uppgiften en enskild noterat i donations-
registret eller på donationskort kan vara gjord för många år sedan. 
Det kan därmed inte uteslutas att en enskild sedan dess har ändrat 
inställning. Goda skäl talar dock för att stor betydelse ska fästas vid 
en skriftlig källa där den enskilde själv har tagit ställning, oavsett hur 
gammal denna inställning är. En uttryckt inställning på donations-
kort eller i donationsregistret har alltså ett högt bevisvärde. För att 
det ska finnas skäl att frångå denna viljeyttring bör krävas att den 
enskilde uttryckligen har ändrat sin inställning eller att det finns 
mycket starka skäl som talar för en ändrad uppfattning i frågan, exem-
pelvis ändrad trosuppfattning. Att närstående tolkar att den enskilde 
ändrat sin inställning bör inte vara tillräckligt för att gå ifrån den 
skriftliga källan. Särskild försiktighet bör vara påkallad om den en-
skilde skriftligen har motsatt sig ett ingrepp. Om den enskilde skrift-
ligen har gett uttryck för sin inställning, bör den fortsatta utredningen 
kunna vara summarisk och begränsad till en kontroll av att den en-
skildes inställning inte har ändrats. Om det finns uppgifter om att 
den enskildes inställning ändrats men detta inte tydligt kan konsta-
teras, är uppgifterna om den möjlige donatorns inställning till donation 
                                                                                                                                                          
17 Prop. 1994/95:148 s. 76. 
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att anse som motstridiga varvid ingrepp inte får ske enligt 3 § tredje 
stycket transplantationslagen. 

Att den möjlige donatorn skriftligen har tagit ställning till frågan 
om donation är dessvärre inte regel utan snarare undantag. Endast 
cirka 16 procent av befolkningen är anmälda till donationsregistret, 
och det är endast i undantagsfall hälso- och sjukvården hittar dona-
tionskort hos en möjlig donator. I majoriteten av fallen är därför när-
stående den enda källan till information om den möjlige donatorns 
inställning, och närstående spelar en viktig roll vid utredningen av 
den enskildes inställning till donation. Närmare övervägande kring 
närståendes roll återkommer vi till i följande kapitel. 
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11 Närståendes roll 

11.1 Inledning 

Vid donation från avlidna har närstående i dag flera roller. Närstående 
är i första hand en källa till information om den avlidnes inställning 
men har i vissa fall även en viss bestämmanderätt genom möjligheten 
att förbjuda donation i de fall det är okänt vilken inställning den av-
lidne hade till donation, så kallat närståendeveto.  

Enligt direktiven ska vi utreda, analysera och lämna förslag om 
vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning till de medicinska 
insatser som vi kallar organbevarande behandling. Vi får även lämna 
andra förslag som kan främja donation av biologiskt material.  

Vi har tidigare gjort bedömningen att, om utredningen av den en-
skildes inställning till donation resulterar i att det finns förutsätt-
ningar för organdonation, det innebär att organbevarande behandling 
ska få ges liksom att utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation ska få genomföras. Det går därför inte att skilja mellan 
vilken roll närståendes inställning ska spela vid frågan om donation 
och vilken roll deras inställning ska spela vid frågan om organbeva-
rande behandling.  

I detta kapitel tar vi oss an vilken roll närstående ska ha och går 
även in på frågan om vem som ska betraktas som närstående. 

11.2 Närstående som källa till information 

Bedömning: Närstående ska även fortsatt vara en källa till infor-
mation om den möjlige donatorns inställning till donation.  

 
Utgångspunkten i transplantationslagen är att den enskildes inställ-
ning ska avgöra om donation får genomföras eller inte. Organ och 

415



Närståendes roll SOU 2019:26 

184 

annat biologiskt material får tas från en avliden människa, om denne 
har medgett det eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle 
stå i överensstämmelse med den avlidnes inställning. Donation får 
dock även ske, om inte den avlidne har skriftligen motsatt sig ett 
sådant ingrepp eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns 
anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställ-
ning. Detta framgår av 3 § transplantationslagen. Vid utredningen av 
den möjlige donatorns inställning är det alltså inte bara den enskildes 
uttryckliga uttalanden om att han eller hon medger eller motsätter 
sig donation som beaktas. Enligt 3 § första stycket transplantations-
lagen får donation också ske, om det på annat sätt (än medgivande) 
kan utredas att åtgärden skulle stå i överenstämmelse med den avlid-
nes inställning. Donation får enligt andra stycket inte genomföras, 
om det finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den 
avlidnes inställning. Det medför att närstående även får uttolka vad 
den enskilde skulle ha velat i de fall den enskilde inte uttryckligen 
tagit ställning. 

För närvarande används främst tre sätt för att göra sin inställning 
till donation känd; genom registrering i donationsregistret, genom 
att fylla i donationskort som man sedan har tillgängligt till exempel 
i plånboken eller genom att informera närstående. Att informera 
närstående är det vanligaste sättet. I de fall den avlidnes vilja registre-
rades som känd vid organdonation under 2017 hade i 80 procent av 
fallen de möjliga donatorerna informerat närstående om sin inställ-
ning.1 Enligt förarbetena till transplantationslagen kan uppgifter om 
uttalanden eller andra tecken på den avlidnes inställning i första hand 
lämnas av anhöriga eller andra närstående. Dessa fyller en viktig roll 
som uppgiftslämnare i de fall den avlidne inte skriftligen har redo-
visat sin inställning till ett ingrepp.2  

I de fall närstående vet den tilltänkte donatorns inställning, är 
utredningen av den enskildes inställning relativt oproblematisk. Men 
i de fall den tilltänkte donatorn inte uttryckligen har meddelat sin 
inställning till donation till de närstående, handlar det om mer eller 
mindre kvalificerade gissningar. Det finns forskning som pekar på att 

                                                                                                                                                          
1 Socialstyrelsen, Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s. 28. Det är troligt att denna 
siffra även innefattar situationer där närstående tolkat den avlidnes inställning. Enligt samma 
rapport hade 33 procent anmält sin inställning i donationsregistret och 2 procent genom dona-
tionskort eller på annat skriftligt sätt.  
2 Prop. 1994/95:148 s. 76. 
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närståendes tolkning av en patients inställning inte alltid visar sig 
stämma med patientens egna uppfattning.3 Det finns alltså en risk 
för att närstående tolkar den enskilde fel eller att det undermedvetet 
är den närståendes egen uppfattning som han eller hon ger uttryck 
för. Samtidigt kan man förutsätta att det i regel är de närstående som 
känner den möjlige donatorn bäst och trots allt bäst kan bedöma 
dennes inställning. I de fall den möjlige donatorn inte på förhand, 
exempelvis genom registrering i donationsregistret, har gett uttryck 
för sin inställning till donation, finns i princip inte någon annan som 
kan ge uttryck för den möjlige donatorns inställning och föra dennes 
talan. Närstående bör därför även fortsättningsvis vara en viktig källa 
till information om den möjlige donatorns inställning till donation 
och bör även fortsatt kunna tolka den möjlige donatorns vilja när 
denne inte uttryckligen har tagit ställning. 

11.3 Närståendes vetorätt 

11.3.1 Tidigare överväganden om närståendes beslutanderätt 

Redan vid tillkomsten av lagen om tillvaratagande av vävnader och 
celler och annat biologiskt material från avliden person från 1958 
infördes en form av närståendeveto. Enligt 1 § fick ingrepp enligt 
lagen inte äga rum, om den avlidne eller nära anhörig till honom ut-
talat sig däremot, om ingreppet eljest kunde antas stå i strid med den 
avlidnes eller hans närmastes tänkesätt eller om särskilda skäl talade 
mot åtgärden. I förarbetena till bestämmelsen motiverades dock inte 
närståendes roll närmare, utan det sägs endast att hänsyn uppenbar-
ligen måste tas till den avlidnes och de närmaste anhörigas inställning 
till frågan.4 Närståendes bestämmanderätt har därefter varierat något 
men egentligen inte varit föremål för närmare överväganden5 före 
tillkomsten av dagens transplantationslag, som trädde i kraft 1996.  

I förarbetena till transplantationslagen uttalas att, om man be-
traktar de som stått den avlidne nära som ställföreträdare för den 
avlidne, man skulle kunna tänka sig att de får samma befogenheter 
som den avlidne hade i livstiden, det vill säga rätt att både medge och 
                                                                                                                                                          
3 Se exempelvis David I. Shalowitz m.fl., The Accuracy of Surrogate Decision Makers – A Syste-
matic Review, Arch Intern Med. 2006;166, s. 493–497. 
4 Kungliga majestäts proposition nr 23 år 1958, s. 22. 
5 Se transplantationslagen (1975:190) och prop. 1975:50 s. 26 samt ändring genom prop. 1986/87:79 
s. 25 f. 

417



Närståendes roll SOU 2019:26 

186 

förbjuda ingrepp. Regeringen ansåg dock att det fanns skäl som 
talade för att närståendes inflytande borde inskränkas och uttalade 
att en anhörig som stått den avlidne nära kan inte anses ha något eget 
intresse av att medge ingrepp, utan att ingrepp som grundas på de 
närståendes medgivande kan vara berättigat bara om de genom sin 
kunskap om den avlidne bidrar till att göra bilden av dennes inställ-
ning klarare. Ett annat skäl att inskränka de närståendes bestämman-
derätt var enligt regeringen att de inte i onödan bör belastas med 
tyngande förpliktelser i samband med ett dödsfall. Regeringen uttala-
de vidare att de närstående genom vetorätten ges möjlighet att slå 
vakt om sin egen integritet.6  

I betänkandet som låg till grund för transplantationslagen disku-
terades anhörigas bestämmanderätt närmare.7 Där uttalas med sikte 
på de fall där den avlidne inte själv tagit ställning att tanken förts 
fram att de anhöriga borde ges en generell rätt att fatta beslut i den 
avlidnes ställe. Med det synsättet är de anhöriga att betrakta som ett 
slags ställföreträdare som får utnyttja sina befogenheter bara om den 
avlidne inte har kunnat göra det själv. Bakom idén med ställföreträ-
darskap ligger tanken att de anhöriga tack vare sin gemenskap med 
den avlidne kan fatta beslut i den avlidnes anda. Genom att låta de 
anhöriga träffa avgörandet kan man fånga upp en kunskap om den 
avlidnes inställning som inte skulle vara möjlig att formalisera som 
bevisning. Donation efter döden kan också utgöra en betydande käns-
lomässig påfrestning för de anhöriga, och anhörigas behov av skydd 
mot sådana påfrestningar är ett intresse som bör tillgodoses så långt 
som möjligt. Behovet av skyddet för de anhörigas egen integritet 
krävde därför, enligt utredningen, en rätt för de anhöriga att säga nej 
till ingrepp.8 

Närstående har alltså haft någon form av bestämmanderätt sedan 
lagstiftning som reglerar donation från avlidna infördes. De skäl som 
i förarbeten framförts som grund för närståendevetot är framför allt 
att närstående får en roll som ställföreträdare för den avlidne, efter-
som dessa har delat gemenskap med den avlidne och därigenom kan 
antas fatta beslut i den avlidnes anda. Närståendevetot grundar sig 
även på synen att närstående har ett självständigt intresse av skydd 

                                                                                                                                                          
6 Prop. 1994/95:148 s. 28 f. 
7 SOU 1989:98, Transplantation – etiska, medicinska och rättsliga aspekter. 
8 SOU 1989:98 s. 155 f. 
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för den personliga integriteten som tillgodoses genom möjligheten 
till veto.  

11.3.2 Närståendes roll inom hälso- och sjukvården i övrigt  

I lagar på hälso- och sjukvårdens område generellt har närståendes 
intressen tillerkänts ett visst utrymme. Bestämmelser kring närstå-
ende avser bland annat tillgång till information, möjlighet att på-
verka vård och behandling samt möjlighet att väcka klagomål. 

 Enligt patientlagen ska i de fall där information inte kan lämnas 
till patienten den i stället såvitt möjligt lämnas till en närstående. Skyl-
digheten att informera närstående är dock begränsad eftersom infor-
mation inte får lämnas om bestämmelser om sekretess eller tystnads-
plikt hindrar det.9 Som huvudregel gäller hälso- och sjukvårdssekre-
tessen enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
även i förhållande till närstående.10 Inom den enskilda hälso- och 
sjukvården gäller bestämmelser om tystnadsplikt. Hälso- och sjuk-
vårdspersonal får inte obehörigen röja vad han eller hon i verksam-
heten har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra per-
sonliga förhållanden.11 Vårdgivare ska också informera närstående 
om en patient drabbas av en vårdskada, om patienten begär det eller 
inte själv kan ta del av informationen. Även i dessa fall begränsas 
skyldigheten att informera närstående av bestämmelser om sekretess 
eller tystnadsplikt.12  

Närstående kan också vara delaktiga vid utformningen av vård 
och behandling. Enligt patientlagen ska patientens närstående få 
möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av 
vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller 
tystnadsplikt inte hindrar detta.13 Närstående ska ges möjlighet att 
delta i arbetet med en individuell plan för samordning av insatser 
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, om det är lämpligt 
och den enskilde inte motsätter sig det.14 Om en person vårdas enligt 
lagen om psykiatrisk tvångsvård, ska vårdplanen utformas i samråd 

                                                                                                                                                          
9 3 kap. 4 och 5 §§ patientlagen. 
10 Prop. 2013/14:106 s. 117. 
11 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen.  
12 3 kap. 8 och 8 c §§ patientsäkerhetslagen. 
13 5 kap. 3 § patientlagen. 
14 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen och 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). 
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med patientens närstående, om det inte är olämpligt. Närstående ska 
också få delta i samråd om behandlingen under vårdtiden, om det 
inte är olämpligt.15  

Vårdgivare är skyldiga att ta emot klagomål mot och synpunkter 
på den egna verksamheten från såväl patienter som deras närstående 
och ska snarast besvara sådana klagomål.16 Vid besvarandet av klago-
målet gäller dock att information inte får lämnas till patienten eller 
den närstående, om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt 
hindrar det.17 Enligt förarbetena är skyldigheten att ta emot syn-
punkter generell och ger patienten och dennes närstående möjlighet 
att lämna synpunkter på den aktuella vårdgivarens verksamhet både 
i det enskilda fallet och mer allmänt med anledning av erfarenheter 
av hälso- och sjukvården som patient eller närstående.18 Vårdgivare 
ska också ge både patienter och närstående möjlighet att delta i pati-
entsäkerhetsarbetet.19 En närstående får också väcka klagomål mot 
hälso- och sjukvården och dess personal hos Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) i de fall patienten inte själv kan anmäla saken. 
Den närstående har i dessa fall rätt att ta del av det som har tillförts 
ärendet och ska, innan ärendet avgörs, ges möjlighet att lämna syn-
punkter på det som har tillförts ärendet.20 Av förarbetena framgår 
att närstående inte har någon självständig rätt att anmäla, utan en 
närstående kan göra anmälan i de fall patienten är oförmögen att själv 
göra det, för att patientens rätt inte ska gå förlorad.21 Enligt lagen 
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska 
patientnämnden stödja och hjälpa patienter och deras närstående. Av 
förarbetena till lagen framgår att nämnden ska hjälpa patienter och 
närstående bland annat med att formulera klagomål mot hälso- och 
sjukvården, om den klagande har särskilt behov av det.22 

Enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården 
m.m., biobankslagen, har i vissa fall en avliden persons närmaste an-

                                                                                                                                                          
15 7 a, 16 och 17 §§ lagen om psykiatrisk tvångsvård. 
16 3 kap. 8 a och 8 b §§ patientsäkerhetslagen. 
17 3 kap. 8 c § patientsäkerhetslagen. 
18 Prop. 2016/17:122 s. 85. 
19 3 kap. 4 § patientsäkerhetslagen. 
20 7 kap. 10 och 16 §§ patientsäkerhetslagen. Rätten att ta del av uppgifter och underrättelse-
skyldigheten gäller med de begränsningar som följer av bestämmelsen om partsinsyn i 10 kap. 
3 § offentlighets- och sekretesslagen.  
21 Prop. 1993/94:149 s. 89 och 127. 
22 Prop. 2016/17:122 s. 82. 
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höriga en beslutanderätt. Det handlar dels om insamling av vävnads-
prover från foster där samtycke krävs från närmaste anhöriga till den 
kvinna som bar fostret, om hon avlidit. Vidare krävs samtycke från 
den enskilde för att använda vävnadsprover för annat ändamål än som 
omfattas av tidigare information och samtycke. Om den enskilde av-
lidit, gäller i stället att närmaste anhöriga ska ha informerats om och 
inte motsatt sig det nya ändamålet.23 Vid klinisk läkemedelsprövning 
enligt 7 kap. 3 § läkemedelslagen gäller att, om en vuxen person inte 
kan lämna samtycke, samtycke i stället ska inhämtas från god man 
eller förvaltare och från patientens närmaste anhöriga. På motsvar-
ande sätt gäller enligt 22 § etikprövningslagen att forskning inte får 
utföras på en vuxen forskningsperson som inte själv kan lämna sam-
tycke, om personen själv, hans eller hennes gode man eller förvaltare 
eller närmaste anhöriga motsätter sig utförandet.  

I lagstiftning inom hälso- och sjukvården finns alltså inte någon 
tradition av att tillerkänna närstående till en patient en självständig 
beslutanderätt. Närmaste anhöriga har dock i speciallagstiftning, 
huvudsakligen i frågor med anknytning till forskning, getts beslut-
anderätt då den enskilde avlidit eller är beslutsoförmögen. 

11.3.3 Överväganden om närståendevetot 

Förslag: Närståendes möjlighet att i vissa fall förbjuda tillvara-
tagande av organ eller annat biologiskt material (närståendevetot) 
ska tas bort.  

 
I dag har närstående en möjlighet att förbjuda donation när den 
möjlige donatorns inställning till donation är okänd. Flera remissin-
stanser har i remissvar över Utredningen om donations- och trans-
plantationsfrågors betänkande24 lyft frågan om att avskaffa närstå-
endevetot.25 Enligt Socialstyrelsens sammanställning av statistik från 
Svenska intensivvårdsregistret var det 167 avlidna som bedömdes 
medicinskt lämpliga för organdonation med okänd inställning till 

                                                                                                                                                          
23 3 kap. 3 och 5 §§ biobankslagen. 
24 SOU 2015: 84. 
25 Se exempelvis remissvar från Statens medicinsk-etiska råd (SMER), Svenska läkaresällska-
pets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförening.  
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donation under 2017. I 20 procent av fallen blev donation inte aktu-
ellt på grund av närståendevetot.26 Vi har dock fått indikationer på 
att även tolkade nej till donation rapporterats i denna kategori. Det 
är således osäkert hur ofta närståendevetot tillämpas.  

I vissa andra länder har närstående en starkare ställning än i Sverige. 
Exempelvis i Spanien har närstående alltid rätt till veto mot donation 
och för vissa medicinska åtgärder i donationssyfte krävs samtycke 
från närstående, se vidare avsnitt 5.10.  

Att närstående ges en vetorätt är emellertid ovanligt i svensk rätt. 
Som framgår ovan har närstående inte tillerkänts någon vetorätt in-
om andra områden inom hälso- och sjukvården. Till exempel har när-
stående inte tillerkänts någon egen beslutanderätt när det gäller 
ställningstagandet om att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehåll-
ande behandling. Däremot har närmaste anhöriga i vissa fall beslu-
tanderätt inom lagstiftning som rör biobanker och forskning.  

Det är tveksamt att se vetot som en handling utförd av närstående 
som ställföreträdare för den möjlige donatorn. Det avgörande vid 
donation bör vara den enskildes inställning. Närstående har vid ut-
redningen av den möjlige donatorns inställning till donation en roll 
som informationskälla och även uttolkare av den möjlige donatorns 
inställning. På så sätt kommer den kännedom de närstående har om 
den enskilde fram och kan tas med i bedömningen och uttolkningen 
av dennes inställning till donation. Att närstående därutöver i vissa 
fall har en vetorätt handlar därmed snarare om den närståendes upp-
fattning och inställning. Det finns som ovan konstaterats inte någon 
tradition av att tillerkänna närstående till en patient en självständig 
beslutanderätt i lagstiftningen inom hälso- och sjukvården i övrigt. 
Detta är ett tungt argument för att inte heller göra det inom dona-
tionsområdet. 

Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, om-
sorg och forskning har föreslagit att närstående enligt en viss ord-
ning ska vara företrädare för en person som är beslutsoförmögen, 
om denna inte på förhand i en framtidsfullmakt pekat ut att den vill 
företrädas av en viss person.27 Förslagen har dock ännu inte lett till 
lagstiftningsåtgärder utan bereds inom regeringskansliet. För det fall 
någon form av ställföreträdarskap skulle införas i enlighet med 
utredningens förslag, bör frågan om organbevarande behandling ska 

                                                                                                                                                          
26 Socialstyrelsen, Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s. 28.  
27 SOU 2015:80.  
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omfattas av detta system givetvis övervägas. Vi har dock inte bedömt 
det som lämpligt att införa ett sådant system enbart för donation och 
organbevarande behandling. I stället ska fokus vara på att komma 
fram till den möjlige donatorns inställning.  

Närståendevetot grundar sig på synen att närstående har ett eget 
självständigt intresse av att kunna hindra donation. Närstående kan 
ha olika skäl att motsätta sig donation. Det kan handla om religiös 
eller etisk övertygelse eller en spontan vilja att säga nej till hela situ-
ationen. I olika kulturer kan det också finnas olika syn på vilken roll 
närstående har och vem som har rätt att besluta för den döendes eller 
dödes räkning. Forskning pekar på att oklarheter och obesvarade 
frågor kring donationsprocessen kan bidra till att komplicera sorge-
arbetet efter en nära anhörigs död samtidigt som donation av många 
närstående upplevs som att det ger mening till en nära anhörigs plöts-
liga bortgång.28  

En vanlig anledning som brukar framföras kring varför närstå-
ende motsätter sig donation är att närstående har en önskan om att 
den avlidnes kropp ska bevaras hel. Närstående kan uppleva att den 
näras döda kropp inte behandlas med tillbörlig respekt vid donation.29 
Att genomföra donation eller organbevarande behandling mot en 
närståendes vilja riskerar därför att medföra frustration, besvikelse 
och sorg för närstående. Den organbevarande behandlingen innebär 
en förlängning av döendet och kan vara påfrestande för närstående. 
Samtidigt ska här beaktas att donation kan rädda en eller flera män-
niskors liv och att organbevarande behandling är en nödvändig för-
utsättning för detta. Vi anser att detta väger tungt. 

Det kan diskuteras om det skulle kunna få negativa konsekvenser 
för förtroendet för hälso- och sjukvården, om närståendevetot tas 
bort. Vi anser dock att denna risk inte bör vara särskilt stor och 
dessutom kan motverkas genom tydlighet och öppenhet i kommu-
nikationen med närstående.  

Tillvaratagande enligt transplantationslagen kan också ske för 
annat medicinskt ändamål, exempelvis för läkemedelsframställning 
eller forskning. I dessa fall är inte skälen för att avskaffa vetot lika 
starka. Även om närståendevetot i 4 § transplantationslagen tas bort, 
har dock närstående möjlighet att tolka den enskildes vilja. Om det 
                                                                                                                                                          
28 Linda Gyllström Krekula, Shining a Light on Organ Donation after Death – on various aspects 
influencing organ donation, 2015, s. 26 f. 
29 Se exempelvis SOU 1989:98 s. 157 och Magi Sque m.fl., Why relatives do not donate organs 
for transplants: ‘sacrifice’ or ‘gift of life’? Journal of Advanced Nursing, 2008:61, s. 134–144. 
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finns anledning att anta att den möjlige donatorn inte skulle vilja att 
hans eller hennes biologiska material tillvaratogs för exempelvis forsk-
ning, får tillvaratagandet inte göras. Vi anser därför att den omstän-
digheten att tillvaratagande kan göras även för annat medicinskt 
ändamål inte utgör ett hinder för att ta bort vetot. Till detta kommer 
att användningen av donerat biologiskt material för forskning eller 
läkemedelsframställning även regleras i andra författningar. Vid till-
varatagande för läkemedelsframställning krävs enligt Läkemedels-
verkets föreskrifter att donatorn samtycker till att vävnaderna och 
cellerna får användas vid läkemedelstillverkning. Om donatorn är 
avliden, ska i stället närståendes inställning inhämtas.30 Etikpröv-
ningslagen är konstruerad på ett sådant sätt att det i vissa fall i fråga 
om information och samtycke hänvisas till bestämmelser i transplan-
tationslagen. Sålunda följer av etikprövningslagen att bestämmelserna 
om information och samtycke i transplantationslagen ska tillämpas 
vid forskning på biologiskt material som har tagits från avlidna män-
niskor.31 Vi har inte kunnat se att det finns behov av att justera etik-
prövningslagen, om närståendevetot skulle tas bort i transplantations-
lagen. Om ett behov av eventuella justeringar av denna bestämmelse 
skulle komma fram, får det övervägas under beredningen av våra för-
slag, se vidare avsnitt 14.2.  

Vi föreslår mot denna bakgrund att närståendevetot ska av-
skaffas. Närståendes roll vid donationsutredningen ska vara ren-
odlad till att förmedla information om den möjlige donatorns inställ-
ning och uttolka den möjlige donatorns vilja, i fall denne inte på 
förhand uttryckligen har lämnat sitt medgivande till eller motsatt sig 
donation. Att ta bort närståendevetot innebär inte att hälso- och 
sjukvårdspersonal inte ska visa respekt för närstående och efter-
sträva en god dialog med dessa. Närstående kommer även fort-
sättningsvis att vara en viktig aktör vid donationsprocessen, dock 
utan en självständig beslutanderätt.  

Eftersom närståendevetot föreslås tas bort justeras också 4 § 
transplantationslagen på så sätt att skyldigheten att informera den 
som står den avlidne nära om rätten att förbjuda ett ingrepp och att 
ge den underrättade skälig tid att ta ställning till ingreppet tas bort. 

                                                                                                                                                          
30 5 kap. 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (2008:12) om hantering av mänskliga vävnader 
och celler avsedda för läkemedelstillverkning. 
31 Jämför 13 § andra stycket etikprövningslagen. 
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11.4 Vad som ska gälla om kontakt med närstående 
inte kan etableras i tid 

Bedömning: Skyldigheten att underrätta någon närstående till 
den avlidne innan ett donationsingrepp genomförs bör kvarstå 
trots att det så kallade närståendevetot tas bort.  
 
Förslag: Av transplantationslagen ska framgå att ingrepp får ge-
nomföras om den avlidne har medgett ingreppet, även om det inte 
har varit möjligt att komma i kontakt med någon närstående till 
honom eller henne.  

 
Enligt 4 § transplantationslagen gäller att, om det finns personer 
som stått den avlidne nära, ingrepp inte får företas innan någon av 
dessa har underrättats om det tilltänkta ingreppet och om rätten att 
förbjuda det. Den underrättade ska ges skälig tid att ta ställning till 
ingreppet. Paragrafen är tillämplig endast i de fall den enskilde har 
närstående. Som framgår av förarbetena till transplantationslagen 
innebär bestämmelsen att ingrepp inte är tillåtet, om det är känt att 
det finns personer som stått den avlidne nära men någon av dessa 
inte går att få tag på inom den tid som står till buds. Detsamma gäller 
när det inte inom tillgänglig tid går att klarlägga om det finns några 
sådana personer. Om det däremot är känt att det inte finns någon 
som stått den avlidne nära, gäller enbart bestämmelserna i 3 §.32 Vi 
har föreslagit att närståendevetot ska avskaffas och frågan som då 
uppkommer är om skyldigheten att underrätta närstående ändå ska 
finnas kvar. 

Mycket talar för att skyldigheten att underrätta närstående i 4 § 
transplantationslagen är tänkt att tillämpas endast i de fall närstå-
endevetot kan aktualiseras, det vill säga när den enskildes inställning 
till donation är okänd.33 Som vi ovan konstaterat fyller närstående 
dock en viktig roll i utredningen av den enskildes inställning till 
donation. En sådan utredning blir inte fullständig utan närståendes 
medverkan. Närstående fyller en roll också vid utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation som källa till information 
om donatorns tidigare sjukdomar och andra personliga förhållanden 

                                                                                                                                                          
32 Prop. 1994/95:148 s. 78. 
33 Jämför prop. 1994/95: 148 s. 29 och 78. 
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av betydelse för donation. Utöver det har närstående ett eget intresse 
av att få vetskap om att ett donationsingrepp ska ske. Dessa omstän-
digheter talar för att skyldigheten att kontakta närstående ska finnas 
kvar, även om vetot avskaffas. 

Det framstår dessutom som rimligt att någon närstående ska få 
veta om att ett donationsingrepp kommer att göras. Närstående ska 
inte behöva få denna information genom exempelvis en begravnings-
byrå. Också dessa skäl talar för att skyldigheten att underrätta någon 
närstående innan ett ingrepp utförs ska kvarstå trots att närstående-
vetot avskaffas. Skyldigheten i 4 § transplantationslagen att under-
rätta någon närstående bör alltså finnas kvar. I och med att närstå-
endevetot tas bort får dock bestämmelsen en delvis annan innebörd, 
genom att skyldigheten att underrätta någon närstående till den av-
lidne innan ett ingrepp genomförs blir generellt tillämplig.  

Frågan är då vad som ska gälla om det inte kan uteslutas att den 
möjlige donatorn har närstående men hälso- och sjukvården inte 
lyckas komma i kontakt med någon av dessa. I de fall den möjlige 
donatorn uttryckligen har medgett donation, antingen skriftligen, 
genom registrering i donationsregistret eller donationskort, eller om 
den möjlige donatorn i nära anslutning till döden uttryckligen har 
informerat exempelvis sjukvårdspersonal om att han eller hon vill bli 
donator efter döden, ska den omständigheten att närstående inte kan 
kontaktas inte hindra ingrepp. Respekten för den möjlige donatorns 
vilja bör gå före respekten för närståendes intressen. Visserligen 
kommer den kontroll som bör ske av om viljeyttringen är aktuell i 
dessa fall inte att vara möjlig. Hälso- och sjukvården får då utgå från 
att den registrerade viljeyttringen är den aktuella inställningen till 
donation eftersom det givet situationen är den lösning som i störst 
utsträckning innebär att den enskildes autonomi kan respekteras. 
För att undantaget ska vara tillämpligt ska hälso- och sjukvården ha 
uttömt möjligheterna att komma i kontakt med någon närstående 
till den möjlige donatorn. Eftersökningar av eventuella närstående 
sker ofta med bistånd av Polismyndigheten. Vilka försök som har 
gjorts att komma i kontakt med närstående ska dokumenteras i pati-
entjournalen, se avsnitt 14.5.  

Om däremot den möjlige donatorns inställning till donation är 
okänd och det inte går att komma i kontakt med någon av hans eller 
hennes närstående, bör detta hindra ett donationsingrepp. Det huvud-
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sakliga skälet till detta är att närstående är en viktig källa till infor-
mation om den möjlige donatorns inställning. Enligt det system som 
har etablerats och enligt Socialstyrelsens information är närstående 
en av tre likvärdiga källor för att utröna den enskildes inställning till 
donation. Det finns en möjlighet att den enskilde informerat sina 
närstående om att han eller hon motsätter sig donation. Det talar 
emot att tillåta donation i de fall den enskildes inställning är okänd 
och den enskilde har närstående men det inte går att underrätta 
någon av dessa. Risken för missförstånd är allt för stor och miss-
tankar om att hälso- och sjukvården inte gjort allt den kan för att 
komma i kontakt med någon närstående till den möjlige donatorn 
skulle på sikt kunna skada förtroendet för donationsverksamheten.  

Vi föreslår sammanfattningsvis att det i 4 § transplantationslagen 
ska klargöras att skyldigheten att underrätta någon närstående inte 
hindrar ingrepp i de fall den enskilde har medgett ingreppet och det 
inte har varit möjligt att komma i kontakt med någon närstående. 
Om däremot den möjlige donatorns inställning är okänd och det inte 
går att underrätta någon närstående till honom eller henne om 
ingreppet ska det inte få genomföras.  

11.5 Begreppet närstående 

11.5.1 Närstående enligt transplantationslagen och andra 
lagar inom hälso- och sjukvården 

Det finns inte vid tillämpningen av vare sig transplantationslagen 
eller någon annan lag inom hälso- och sjukvårdens område någon 
närmare definition av begreppet närstående. Enligt våra direktiv ska 
vi överväga om det finns behov av att närmare definiera kretsen av 
närstående.  

I transplantationslagen används begreppet ”personer som stått 
den avlidne nära”. Med detta avses enligt förarbetena i första hand 
familjen och andra nära anhöriga, det vill säga make/maka, samman-
boende, barn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, barn till make/ 
maka som inte är ens eget med flera. Även andra, som till exempel 
mycket nära vänner, kan vara att anse som personer som stått den 
avlidne nära. Det kan också finnas fall där en nära släkting som den 
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avlidne inte har haft någon kontakt med sedan lång tid bör vara ute-
sluten ur den avsedda kretsen.34  

Inte i någon av lagarna på hälso- och sjukvårdsområdet definieras 
vilka som ska betraktas som närstående. I förarbetena till patient-
lagen anges att som närstående avses i första hand familjen och andra 
anhöriga, men även andra, som till exempel mycket nära vänner, kan 
i det enskilda fallet vara att anse som närstående.35  

I förarbetena till den tidigare lagen (1994:954) om disciplinpå-
följd m.m. på hälso- och sjukvårdens område, som numera ersatts av 
patientsäkerhetslagen, har begreppet närstående utvecklats något. 
Där anges följande. 

Med närstående avses den eller de som står patienten närmast. Detta får 
avgöras från fall till fall. Vanligtvis är det familjen, annan nära släkt eller 
sammanboende men det kan också vara en nära vän. För att vänner ska 
anses vara närstående skall det vara fråga om en djup vänskap. Enbart 
bekanta eller vanliga goda vänner kan inte anses vara närstående.36  

I förarbetena till den tidigare gällande hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) uttalas att begreppet ”anhörig” liksom i många andra för-
fattningar ersatts av begreppet ”närstående”. Med närstående avses i 
första hand familjen och andra nära anhöriga. Även andra, som till 
exempel mycket nära vänner, kan dock i det enskilda fallet vara att 
anse som närstående.37 

Enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen omfattar 
sekretessen inom hälso- och sjukvården uppgift om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider men. I förarbetena till bestämmelsen uttalas 
att någon definition av begreppet närstående knappast kan ges efter-
som uppfattningen om vad som förstås med detta begrepp skiftar 
från tid till annan. Något faktiskt släktskap behöver inte föreligga.38  

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet RÅ 2009 ref. 17 uttalat 
sig om begreppet närstående i nuvarande 25 kap. 1 § offentlighets- 
och sekretesslagen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan vem 
som ska anses som närstående inte anges generellt, utan utrymme 
måste finnas för olika bedömningar i det enskilda fallet. Naturligt är 
                                                                                                                                                          
34 Prop. 1994/95:148 s. 78. 
35 Prop. 2013/14:106 s. 117. 
36 Prop. 1993/94:149 s. 69, se även prop. 2016/17:122 s. 88. 
37 Prop. 1996/97:60 s. 44. 
38 Prop. 1979/80:2 s. 168. 
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att familjemedlemmar inklusive sambor omfattas av begreppet men 
också andra nära släktingar, exempelvis syskon och föräldrar. I öv-
rigt får en bedömning göras i det enskilda fallet med utgångspunkt i 
hur nära relationen är eller har varit. En särbo torde ofta kunna om-
fattas men också en annan person med vilken den enskilde har täta 
kontakter och som biträder i personliga angelägenheter i större ut-
sträckning än som gäller andra personer i hans eller hennes närhet. 
Enbart det förhållandet att en person är testamentstagare innebär 
inte att denne kan anses vara närstående och inte heller att någon 
antecknats som närstående i en patientjournal. Det är alltså inte nöd-
vändigtvis så att den som av hälso- och sjukvården anses vara närstå-
ende är att anse som närstående enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen. 

Enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken kan närståendepenning ut-
betalas i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstå-
ende. Inte heller i socialförsäkringsbalken har begreppet närstående 
definierats. Av förarbeten framgår att det i begreppet anses ligga att 
vårdaren och den sjuke ska ha nära personliga relationer men inte att 
de behöver vara anhöriga. Även goda vänner och grannar kan vara 
att hänföra hit. Avgörande anses vara den personliga relationen 
mellan vårdaren och den sjuke som tar sig uttryck i att vårdaren vill 
ta ledigt från sitt arbete för att göra en vårdinsats för den sjuke.39 

Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, 
omsorg och forskning har föreslagit en turordning för närstående. 
En person som är i behov av en företrädare ska enligt utredningen i 
första hand representeras av framtidsfullmäktig.40 För det fall per-
sonen inte representeras av en framtidsfullmäktig i de aktuella frå-
gorna, föreslås den enskilde företrädas av närstående utifrån följande 
turordning: 1. make eller sambo, 2. barn, 3. barnbarn, 4. föräldrar, 
5. syskon och 6. annan närstående. I betänkandet uttalas att katego-
riseringen av närstående i flera nivåer är motiverad. Om man skulle 
låta personalen att fritt välja bland de närstående vem som skulle 

                                                                                                                                                          
39 Prop. 1987/88:176 s. 100 och 115. 
40 En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en fysisk person att företräda honom 
eller henne för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälso-
tillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att 
ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Detta framgår av 1 § lagen (2017:310) 
om framtidsfullmakter. 
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företräda den beslutsoförmögne, skulle det leda till en ytterst be-
gränsad förutsebarhet för den enskilde. Fler kategorier enligt en tur-
ordning underlättar även för personalen att snabbt konstatera vem 
eller vilka den ska kontakta.41 

11.5.2 Överväganden avseende begreppet närstående  

Bedömning: Det finns inte tillräckliga skäl att reglera vem som 
ska anses vara närstående vid tillämpningen av transplantations-
lagen.  
 
Förslag: Uttrycket personer som stått den avlidne nära i trans-
plantationslagen ska ersättas med närstående. 

Närståendekretsen kan inte tydligt definieras 

Det finns inte någon tydlig definition av begreppet personer som 
stått den avlidne nära i transplantationslagen. Det kunde förvisso 
vara önskvärt att närmare precisera vilka som är närstående eftersom 
det skulle underlätta för hälso- och sjukvården vid utredningen av 
den möjlige donatorns inställning till donation och skapa större för-
utsebarhet. Att närmare definiera och inbördes gradera kretsen av 
närstående är dock svårt. Vissa personer kanske helt saknar närmare 
släktingar eller kontakt med släktingar. Att då utesluta andra former 
av närstående från att lämna information rörande den enskildes in-
ställning till donation bör inte komma på tal. I ett mer mångkultu-
rellt samhälle varierar också synen på familjen, och den möjlige 
donatorn kanske har en nära relation till en något vidare släktkon-
stellation än vad som traditionellt i Sverige betraktats vara närstående.  

Eftersom det alltså i det enskilda fallet kan skilja sig åt vem som 
är närstående anser vi att det inte går att generellt slå fast vilka som 
ska vara närstående. En sådan ordning riskerar även att bli stereotyp 
och inte förenlig med själva syftet med utredningen av den enskildes 
inställning; nämligen att komma fram till den möjlige donatorns 
inställning till att efter sin död donera organ eller annat biologiskt 
material.  

                                                                                                                                                          
41 SOU 2015:80 s. 39 f. och 544. Förslagen har dock inte lett till några lagstiftningsåtgärder. 
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Inom hälso- och sjukvården generellt används begreppet närstå-
ende utan att detta närmare har definierats. Som framgår av 3 kap. 
4 och 5 §§ patientlagen ska i de fall där information inte kan lämnas 
till patienten den i stället såvitt möjligt lämnas till en närstående till 
patienten, om inte bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt 
hindrar det. Av hälso- och sjukvårdförordningen (2017:80) följer också 
att någon närstående omedelbart ska underrättas när en patient av-
lider eller en patients tillstånd allvarligt försämras.42 I de fall frågan 
om organdonation blir aktuell finns alltså i regel redan en kontakt 
mellan vården och den möjlige donatorns närstående. Det framstår 
därför inte som lämpligt att ha en annan definition av närstående 
inom donationsområdet än den definition som tillämpas inom hälso- 
och sjukvårdsområdet i stort.  

Ett alternativ vi har övervägt är att använda begreppet närmaste 
anhöriga, vilket är ett begrepp som används i biobankslagen, etik-
prövningslagen och läkemedelslagen.43 I förarbetena till etikpröv-
ningslagen uttalas att med närmast anhörig avses i första hand make/ 
maka eller sambo. Om någon sådan inte finns, eller om inte heller 
han eller hon på grund av sjukdom eller liknande förmår att sätta sig 
in i frågan, bör i andra hand tillfrågas någon bland de så kallade första 
grads anhöriga, det vill säga barn, föräldrar eller syskon i nu nämnd 
ordning.44 Vi anser att en sådan krets skulle bli allt för snäv vid utred-
ningen av den möjlige donatorns inställning. Dessutom föreslås inte 
närstående få en roll som ställföreträdare för den enskilde varför det 
inte finns ett behov av att i lag peka ut en viss person som anses stå 
den enskilde närmast. Vidare finns som påpekats en poäng med att 
det är samma personer som kontaktas i fråga om donation som de 
hälso- och sjukvården redan har haft kontakt med angående vården 
av patienten.  

Att inte närmare definiera närståendekretsen kan ibland medföra 
en viss oklarhet om vem som ska anses vara närstående, vilket i sin 
tur kan få betydelse för när utredningen av den enskildes inställning 
till donation kan avslutas. Det kan exempelvis i ett sent skede kom-
ma in en ny person som anses vara närstående och som har andra 
uppgifter om den möjlige donatorns inställning än vad som tidigare 
har kommit fram. Vi anser dock att fördelarna med att inte närmare 
                                                                                                                                                          
42 4 kap. 3 § 3 hälso- och sjukvårdsförordningen. 
43 3 kap. 3 och 5 §§ biobankslagen, 22 § etikprövningslagen och 7 kap. 3 § läkemedelslagen. 
44 Prop. 2002/03:50 s. 143. Jämför även tidigare förarbeten till läkemedelslagen prop. 2003/04:32 
s. 75. 
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definiera närståendekretsen överväger eventuella nackdelar. Vi har 
också föreslagit att det så kallade närståendevetot ska tas bort. Det 
finns därför inte lika starka skäl att ha en tydligt definierad närstå-
endekrets. 

Vår bedömning är därför att det inte i transplantationslagen bör 
närmare definieras vem som anses stå den avlidne nära utan att detta 
även fortsättningsvis får avgöras i det enskilda fallet utifrån vad som 
uttalas om närstående i förarbetena till transplantationslagen.45  

Personer som stått den avlidne nära ersätts med närstående 

I transplantationslagen används uttrycket ”personer som stått den 
avlidne nära” i stället för ”närstående”, vilket är det uttryck som 
används på andra områden inom hälso- och sjukvården. Som framgår 
av redogörelsen ovan skiljer sig inte innebörden av begreppen åt. 
Uttrycket personer som stått den avlidne nära i transplantations-
lagen bör därför ersättas av närstående för att anpassas till det gängse 
uttryckssättet i lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          
45 Se prop. 1994/95:148 s. 30 f. och 78. 
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12 Offentlighet, sekretess 
och patientdata 

12.1 Inledning 

Inför tillvaratagande av organ eller annat biologiskt material måste 
det göras en utredning för att undersöka om det finns några medi-
cinska hinder för donation och för att kunna hitta en lämplig mot-
tagare. Vi kallar detta utredningen av de medicinska förutsättning-
arna för donation. Krav på en sådan utredning följer också av EU-
direktiv.1  

Vid organdonation är ofta flera vårdgivare inblandade, och infor-
mation om donatorn måste överföras mellan dessa vårdgivare. Även 
vid tillvaratagande av vävnader kan olika vårdgivare vara inblandade. 
Vi har i avsnitt 8.10.3 föreslagit att utredningen av de medicinska 
förutsättningarna för donation ska få utföras på en möjlig donator 
som får organbevarande behandling, om utredningen av den enskil-
des inställning till donation resulterat i att det finns förutsättningar 
för donation. Förslaget innebär en reglering av när en sådan utred-
ning får utföras medan den möjlige donatorn är i livet. Det finns därför 
skäl att särskilt överväga om det finns några behov av följdändringar 
vad gäller offentlighets- och sekretessbestämmelser och bestämmel-
ser om personuppgiftsbehandling med anledning av vårt förslag.  

Socialstyrelsen har påpekat att sekretesslagstiftningen vad gäller 
utbyte av uppgifter mellan olika vårdgivare som berör organ- och 

                                                                                                                                                          
1 Vid organtransplantation kallas denna utredning organ- och donatorkarakterisering. Krav på 
organ- och donatorkarakterisering följer av EU:s direktiv (2010/53/EU) om kvalitets- och 
säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation. Krav på tester och annan 
utredning vad gäller tillvaratagande av vävnader och celler följer av EU:s direktiv (2006/17/EG) 
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG när det gäller vissa 
tekniska krav för donation, tillvaratagande och kontroll av mänskliga vävnader och celler. 
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donatorkarakteriseringen behöver ses över så att nödvändigt infor-
mationsutbyte blir möjligt att genomföra korrekt.2 Vi har inte i upp-
drag att se över informationsöverföringen för donations- och trans-
plantationsverksamheten. Vår analys är därför begränsad till vilka 
eventuella justeringar som är påkallade med anledning av vårt förslag 
om utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation 
och avser alltså inte utbyte av personuppgifter inom donations- och 
transplantationsverksamheten i sin helhet.  

Såväl vävnadsrådet som personal inom hälso- och sjukvården har 
påtalat att det vore önskvärt att kunna använda Nationell patient-
översikt (NPÖ) vid utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation. NPÖ är en tjänst som ger vårdgivare möjlighet att 
genom direktåtkomst få tillgång till patientinformation hos andra 
vårdgivare. Detta regleras genom bestämmelserna om sammanhållen 
journalföring i 6 kap. patientdatalagen (2008:355). Vi ser stora fördelar 
med en sådan ordning vad gäller bland annat informationssäkerhet. 
För att NPÖ:n ska kunna användas skulle det dock krävas omfatt-
ande förändringar av 6 kap. patientdatalagen. Sådana förändringar är 
inte möjliga eller lämpliga att genomföra inom ramen för vårt upp-
drag utan bör utredas i ett större sammanhang, lämpligen vid en 
översyn av patientdatalagen.  

I detta kapitel tar vi oss alltså an frågan om vilka eventuella juster-
ingar som behövs i fråga om lagstiftning avseende offentlighet och 
sekretess samt patientdata med anledning av våra förslag om utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation.  

12.2 Överföring av uppgifter vid utredningen av 
de medicinska förutsättningarna för donation  

12.2.1 Donation av organ 

Innan ett organ tas till vara ska en utredning göras av de medicinska 
förutsättningarna för organdonation. Detta brukar kallas organ- och 
donatorkarakterisering och bestämmelser om vad som ska ingå i 
utredningen finns i Socialstyrelsen föreskrifter om hanteringen av 
mänskliga organ avsedda för transplantation. Se vidare om detta i 
avsnitt 8.10.1.  
                                                                                                                                                          
2 Socialstyrelsen, Hemställan om översyn av hälso- och sjukvårdssekretessen avseende dona-
tions- och transplantationsverksamheten, 2012-05-25, dnr 34197/2012.  
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Från det att en möjlig donator identifierats och dennes inställning 
till donation utretts fram till själva tillvaratagandet av ett organ är det 
i regel flera vårdgivare som är involverade i processen. En möjlig 
donator identifieras och vårdas på en intensivvårdsavdelning. Det är 
intensivvårdsavdelningen som samlar in information om den möjlige 
donatorn och utför de tester och kontroller som behövs för att hans 
eller hennes medicinska lämplighet ska kunna bedömas. Denna 
information vidarebefordras sedan till transplantationsenheten.  

När intensivvårdsavdelningen identifierat en möjlig donator ska 
en transplantationskoordinator, som är knuten till en transplanta-
tionsenhet kontaktas.3 Det finns tre jourlinjer för transplantations-
koordinering och utförande av donationsingrepp som utgår från de 
fyra sjukhus som utför transplantationer. Vid multiorgandonation 
kan flera transplantationsenheter vara inblandade. Det är transplan-
tationsenheten som utifrån resultatet av organ- och donatorkarak-
teriseringen bedömer om den möjlige donatorn är medicinskt lämp-
lig som donator och som också bestämmer vem eller vilka som ska 
ta emot organen. 

För att utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion ska vara möjlig att genomföra krävs att information förs över, i 
första hand mellan intensivvårdsavdelningen och transplantations-
enheten. Informationsöverföring kan också behövas mellan olika trans-
plantationsenheter, om flera organ doneras. Vidare kan information 
behöva föras över från en vårdgivare där den möjlige donatorn tidi-
gare har vårdats till intensivvårdsavdelningen för att den möjlige 
donatorns sjukdomshistoria ska kunna kartläggas. Exempelvis kan 
det vid kontroll i patientjournalen eller i samtal med närstående 
komma fram att en möjlig donator tidigare vårdats för cancer hos en 
annan vårdgivare vilket gör att kompletterande uppgifter behöver 
begäras in från denna vårdgivare. I vissa fall finns mottagaren av 
organet i ett annat EES-land. Uppgiftsöverföringen som då behöver 
ske finns dock redan reglerad genom 2 § förordningen om kvalitets- 
och säkerhetsnormer vid hanteringen av mänskliga organ.4  

                                                                                                                                                          
3 4 kap. 9 § Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för trans-
plantation. 
4 Jämför prop. 2013/14:96 s. 29 f. 
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12.2.2 Donation av vävnader och celler 

Inför ett tillvaratagande av vävnader och celler ska utredning av de 
medicinska förutsättningarna för donation göras. Det regleras i Social-
styrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader 
och celler. Se vidare om detta i avsnitt 8.10.2. Av 21 § lagen om kvali-
tets- och säkerhetsnormer vid hanteringen av mänskliga vävnader 
och celler framgår att den som har tillstånd att bedriva en vävnads-
inrättning ska föra ett register med uppgifter om bland annat giva-
ren. Registret får innehålla uppgifter om givarens identitet och upp-
givna sjukdomshistoria samt resultatet av undersökningar på givaren 
och av kontroller av de mänskliga vävnaderna och cellerna. 

Även vid utredningen av de medicinska förutsättningarna för 
donation av vävnader och celler kan information behöva föras över. 
Exempelvis kan information behöva lämnas från en transplantations-
enhet till den som ansvarar för tillvaratagandet, för det fall en organ-
donator också blir vävnadsdonator. Om det är en vävnadsinrättning 
som utför tillvaratagandet, kan även information behöva föras över 
från en vårdgivare som ansvarat för vården av den möjlige donator 
till vävnadsinrättningen. Om Rättsmedicinalverket utför tillvarata-
gandet, kan myndigheten behöva kompletterande information om 
donatorn från en vårdgivare som ansvarat för vården av den möjlige 
donatorn. Information kan även behöva överföras från den som ut-
för tillvaratagandet till vävnadsinrättningen, om inte vävnadsinrätt-
ningen utför tillvaratagandet.  

12.3 Sekretessen inom offentlig hälso- och sjukvård 

Enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess 
inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd 
eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att upp-
giften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, 
exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning. Vad 
som avses med hälso- och sjukvården har inte definierats närmare i 
offentlighets- och sekretesslagen. Ledning för tolkningen av begrep-
pet får därför sökas i första hand i hälso- och sjukvårdslagen.5 

                                                                                                                                                          
5 Jämför prop. 1979/80:2 s. 165 med hänvisningar till dåvarande sjukvårdslagen (1962:242).  
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Donation och tillvaratagande av organ och annat biologiskt material 
avsedda för användning på människor och transplantationsverksam-
heten ryms inom begreppet hälso- och sjukvård.6  

Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser gäller endast 
för verksamhet som utförs av det allmänna. För hälso- och sjukvård 
som bedrivs i privat regi gäller i stället bestämmelserna om tystnads-
plikt i patientsäkerhetslagen.7  

Huvudregeln är alltså att uppgifter om den enskildes hälsotill-
stånd och andra personliga förhållanden omfattas av sekretess. Om 
det inte finns någon tillämplig sekretessbrytande bestämmelse, får 
uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga för-
hållanden lämnas ut endast om det vid en prövning i det enskilda 
fallet står klart att den enskilde eller dennes närstående inte lider men 
av utlämnandet. Uttrycket men har en vid innebörd. I första hand 
avses sådana skador som att någon blir utsatt för andras missaktning. 
Redan den omständigheten att vissa personer känner till en för 
någon enskild ömtålig uppgift kan vara tillräckligt för att medföra 
men. Utgångspunkten för bedömningen av om men föreligger är 
alltså den berörda personens egen upplevelse.8 För att en enskild per-
son ska lida men krävs att uppgifterna är hänförliga till en viss indi-
vid. Det innebär att man i allmänhet bör kunna lämna ut så kallade 
avidentifierade uppgifter utan risk för att men uppkommer.9  

Av förarbetena till den tidigare sekretesslagen framgår att sekre-
tessen omfattar även avlidna. Detta följer i många fall redan av att 
uppgiften inte får lämnas ut, om det inte är tillräckligt klart att upp-
giften inte kommer att föranleda men för den avlidnes närstående.10 
Sekretesskyddet kan dock gälla även till skydd för den avlidne själv. 
Enligt Högsta förvaltningsdomstolen bör i dessa fall sekretess kunna 
gälla, om uppgiften kan anses kränka den frid som bör tillkomma 
den avlidne, exempelvis för integritetskänsliga uppgifter som det 
med fog kan antas att den avlidne inte velat skulle komma till någon 
annans kännedom ens efter hans eller hennes död.11 

 

                                                                                                                                                          
6 Jämför prop. 2011/12:95 s. 30, prop. 2007/08:96 s. 89 f. och prop. 2005/06:141 s. 63 f. 
7 6 kap. 12–16 §§ patientsäkerhetslagen. 
8 Prop. 1979/80:2 Del A s. 83. 
9 Ibid. s. 84. 
10 Ibid. s. 84. 
11 RÅ 2007 ref. 16. 
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12.3.1 Sekretessbrytande bestämmelse saknas  

Sekretessen för enskilda inom hälso- och sjukvården gäller även i 
förhållande till andra myndigheter och andra självständiga verksam-
hetsgrenar inom samma myndighet.12 För att uppgifter ska kunna 
lämnas ut från till exempel en intensivvårdsavdelning till en trans-
plantationskoordinator krävs därför att det finns en tillämplig sekre-
tessbrytande bestämmelse, eller att det står klart att utlämnandet inte 
medför men för den enskilde eller dennes närstående. 

Så länge utlämnandet sker mellan olika vårdgivare inom samma 
landsting omfattas det av den sekretessbrytande bestämmelsen i 
25 kap. 11 § 2 offentlighets- och sekretesslagen. Enligt bestämmel-
sen hindrar inte sekretess att uppgift lämnas från en myndighet som 
bedriver verksamhet som avses i 25 kap. 1 §, det vill säga hälso- och 
sjukvård eller annan medicinsk verksamhet, till en annan sådan myn-
dighet inom samma landsting. I flertalet fall kommer dock uppgifter 
att behöva lämnas mellan vårdgivare i olika landsting, och denna 
bestämmelse är därför inte generellt tillämplig vid utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation. De andra sekretessbry-
tande bestämmelserna i 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen är 
inte heller tillämpliga vid utredningen.  

Vad gäller de allmänna sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 
är inte heller dessa generellt tillämpliga vid utredningen av de medi-
cinska förutsättningarna för donation. Sekretess är visserligen inte 
något hinder för utlämnande, om den enskilde lämnat sitt samtycke 
till utlämnandet enligt 10 kap. 1 § och 12 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen. I de fall den enskildes inställning är okänd och dona-
tion får genomföras på grund av att den enskilde inte motsatt sig 
ingreppet, är det dock svårt att se att den enskilde skulle ha eftergett 
sekretessen. Den så kallade generalklausulen i 10 kap. 27 § offentlig-
hets- och sekretesslagen som gör att en sekretessbelagd uppgift kan 
lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att 
uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen 
ska skydda, är inte tillämplig vid hälso- och sjukvårdssekretess.  

I 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen finns en generell 
bestämmelse som anger att sekretess inte hindrar att en uppgift läm-
nas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller 

                                                                                                                                                          
12 8 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen. 
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förordning.13 Av kravet på reglering i lag eller förordning följer att 
undantaget från sekretess inte gäller för uppgiftsskyldighet som är 
reglerad endast i myndighetsföreskrifter. Varken i transplantations-
lagen, lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hanteringen av 
mänskliga organ eller lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid 
hanteringen av mänskliga vävnader och celler med tillhörande för-
ordningar finns bestämmelser om uppgiftsskyldighet för uppgifter 
som behövs vid utredningen av de medicinska förutsättningarna för 
donation.14  

Enligt 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen hindrar sekre-
tessen inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om det är 
nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra 
sin verksamhet. Detta är dock en undantagsbestämmelse som ska 
tolkas restriktivt.15 Inte heller denna torde vara tillämplig i den aktu-
ella situationen eftersom det framför allt är den myndighet som mot-
tar uppgifterna som har ett behov av att ta del av uppgifterna för att 
kunna fullgöra sin verksamhet, inte den utlämnande myndigheten. 

Vår slutsats är alltså att det inte finns någon generellt tillämplig 
sekretessbrytande bestämmelse vid uppgiftsutlämnande för utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation. 

12.4 Tystnadsplikt för privat bedriven verksamhet 

I de fall hälso- och sjukvård bedrivs i privat regi gäller inte offent-
lighets- och sekretesslagens bestämmelser.16 I stället gäller enligt 
6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen att den som tillhör eller har tillhört 
hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjuk-
vården inte får obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet 
har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden. Vid tolkningen av obehörighetsrekvisitet kan viss led-
ning sökas i det skaderekvisit som finns i nuvarande 25 kap. 1 § 

                                                                                                                                                          
13 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen. 
14 Detta med undantag för bestämmelsen om utlämnande av uppgifter till annat land inom EES 
i 2 § förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hanteringen av mänskliga organ. 
15 Jämför prop. 1979/80:2 del A s. 465 och 494. 
16 Utredningen om ökad insyn i välfärden föreslog i SOU 2016:62 att offentlighetsprincipen 
ska införas hos privata aktörer som bedriver offentligt finansierad verksamhet inom välfärden 
och att dessa ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekre-
tesslagen. Förslaget bereds för närvarande i regeringskansliet. 
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offentlighets- och sekretesslagen.17 Av denna bestämmelse följer att 
en uppgift får lämnas ut endast om det står klart att den kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 
I kravet på att röjandet ska vara obehörigt ligger att den enskilde kan 
efterge tystnadsplikten genom samtycke. Detta samtycke behöver 
inte vara uttryckligt.18 Som obehörigt röjande anses inte att någon 
fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.19  

Vävnader och celler kan tillvaratas för tillverkning av läkemedel. 
Tillvaratagandet anses då inte utgöra hälso- och sjukvård, utan anses 
i stället vara annan medicinsk verksamhet.20 Det finns därför en sär-
skild bestämmelse om tystnadsplikt i dessa fall i 27 § lagen om kvalitets- 
och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.  

Även i privat bedriven verksamhet finns alltså ett sekretesskydd 
genom tystnadsplikten, även om det är konstruerat på ett annat sätt 
än sekretessen för offentlig verksamhet i offentlighets- och sekre-
tesslagen.  

12.5 Förslag om uppgiftsskyldighet 

Förslag: Det ska införas en skyldighet för vårdgivare att på be-
gäran av en annan vårdgivare som ansvarar för donations- eller 
transplantationsverksamhet lämna de uppgifter som behövs vid 
utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation av 
organ och annat biologiskt material. Denna uppgiftsskyldighet 
ska regleras i transplantationslagen. 

En hänvisning till transplantationslagen ska införas i offent-
lighets- och sekretesslagen för att göra möjligt att de uppgifter 
som behövs vid utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation kan lämnas från offentligt bedriven hälso- och sjuk-
vård till privat bedriven hälso- och sjukvård. 

                                                                                                                                                          
17 Prop. 1980/81:28 s. 23. 
18 Prop. 1980/81:28 s. 23. 
19 6 kap. 12 § första stycket patientsäkerhetslagen.  
20 Prop. 2007/08:96 s 90. 
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12.5.1 Det behövs en sekretessbrytande bestämmelse 

För att organ och annat biologiskt material ska kunna transplanteras 
måste först en utredning av om det finns medicinska förutsättningar 
för donation göras. Vilka uppgifter som behöver samlas in vid en 
sådan utredning regleras i Socialstyrelsens föreskrifter. Utredningen 
görs för att få underlag till en grundlig riskbedömning, minimera 
riskerna för mottagaren och uppnå en ändamålsenlig respektive opti-
mal fördelning av organ och annat biologiskt material.21 Uppgifterna 
samlas in rörande den möjlige donatorn men inte som ett led i 
behandlingen av denne utan för att ligga till grund för att bedöma 
om dennes organ eller annat biologiskt material kan transplanteras 
och för att hitta en lämplig mottagare. 

För att utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion av organ ska kunna utföras måste i regel uppgifter lämnas mellan 
olika vårdgivare. Vid utredningen inför tillvaratagande av vävnader 
och celler kan uppgifter komma att behöva lämnas mellan vårdgivare. 
Huvudregeln är att sekretess gäller för uppgifter om den enskildes 
hälsotillstånd- och andra personliga förhållanden vilket framgår av 
25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta gäller även myn-
digheter emellan. Det går inte att utesluta att vissa uppgifter som 
lämnas ut kan medföra men för den enskilde. Detta särskilt som flera 
av uppgifterna är av känslig karaktär. Det framstår därför inte som 
lämpligt att hälso- och sjukvården ska vara hänvisad till att göra en 
menprövning i varje enskilt fall, utan det behöver införas en sekre-
tessbrytande bestämmelse. Detta är även i linje med de ställnings-
taganden Socialstyrelsen har gjort i sin hemställan till regeringen.22 

Att införa en sekretessbrytande bestämmelse innebär ett intrång 
i den personliga integriteten eftersom den enskildes sekretesskydd 
upphävs för uppgifter som behövs vid utredningen av de medicinska 
förutsättningarna för donation. Utredningen föreslås för en levande 
donator vara tillåten först efter att utredningen av den enskildes in-
ställning resulterat i att det finns förutsättningar för donation. Ut-
redningen av de medicinska förutsättningarna för donation syftar till 
att skydda mottagaren av organet eller annat biologiskt material från 
att drabbas av smitta eller annan skada. Det är därför nödvändigt att 
utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation kan 
                                                                                                                                                          
21 Jämför prop. 2011/12:95 s. 36. 
22 Socialstyrelsen, Hemställan om översyn av hälso- och sjukvårdssekretessen avseende dona-
tions- och transplantationsverksamheten, 2012. 

441



Offentlighet, sekretess och patientdata SOU 2019:26 

210 

genomföras. Mottagare av uppgifterna är en annan vårdgivare som 
därmed omfattas av samma sekretess som den utlämnande vårdgiva-
ren, om det är en offentlig vårdgivare. Presumtion för sekretess 
gäller alltså även hos mottagaren av informationen. För privata vård-
givare gäller tystnadsplikt. Vi anser därför även vid en avvägning i 
förhållande till den enskildes integritetsskydd att det finns skäl att 
införa en sekretessbrytande bestämmelse. En sådan bestämmelse 
skapar också förutsebarhet för hälso- och sjukvårdspersonalen men 
även för den enskilde.  

12.5.2 Den sekretessbrytande bestämmelsen ska utformas 
som en uppgiftsskyldighet  

Enligt 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen hindrar sekretess 
inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgifts-
skyldighet följer av lag eller förordning. Den sekretessbrytande be-
stämmelsen bör därför lämpligen utformas som en uppgiftsskyldig-
het. En sådan uppgiftsskyldighet utgör även grund för att inom den 
enskilda hälso- och sjukvården lämna ut uppgifter om enskilds hälso-
tillstånd eller andra personliga förhållanden som omfattas av tyst-
nadsplikt, se 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen.  

För att 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen ska vara 
tillämplig ställs vissa krav på konkretion. Bestämmelsen ska ta sikte 
på utlämnande av uppgifter av ett speciellt slag, gälla en viss myndig-
hets rätt att få del av uppgifter i allmänhet eller avse en skyldighet 
för en viss myndighet att lämna andra myndigheter information.23 Vi 
anser att uppgiftsskyldigheten ska vara utformad enligt det första 
exemplet och alltså ta sikte på utlämnande av uppgifter av ett speci-
ellt slag. I detta fall avser det uppgifter som behövs vid utredningen 
av de medicinska förutsättningarna för donation av organ och annat 
biologiskt material. Vad som ska ingå i utredningen finns reglerat i 
Socialstyrelsen föreskrifter, även om exakt vilka uppgifter som be-
hövs kan komma att variera något i det enskilda fallet. Detta är tyd-
ligt vid organdonation där kompletterande undersökningar behöver 
göras relativt ofta, se bilaga 3. Vi föreslår att uppgiftsskyldigheten 
ska utformas så att en vårdgivare på begäran av en vårdgivare som 
ansvarar för donations- eller transplantationsverksamhet ska lämna 

                                                                                                                                                          
23 Prop. 1979/80:2 del A s. 322 f. 
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de uppgifter som behövs för utredningen av de medicinska förut-
sättningarna för donation av organ och annat biologiskt material. 
Bestämmelsen omfattar således donation- och transplantationsverk-
samhet som ett led i bedrivande av hälso- och sjukvård. 

En möjlighet kunde vara att införa den sekretessbrytande be-
stämmelsen i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering 
av mänskliga organ och lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid 
hanteringen av mänskliga vävnader och celler. De EU-direktiv som 
innehåller bestämmelser bland annat om vad som ska ingå vid utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation har imple-
menterats genom ovan nämnda lagar och förordningar och genom 
myndighetsföreskrifter. Det är bland annat med stöd av bemyndig-
anden i dessa regler som Socialstyrelsen har meddelat sina före-
skrifter. I lagarna om kvalitets- och säkerhetsnormer med tillhör-
ande förordningar finns dock inte några direkta bestämmelser om 
själva utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation. 
Vi anser därför att det är lämpligare att uppgiftsskyldigheten införs 
i anslutning till den föreslagna bestämmelsen i transplantationslagen 
som reglerar när utredningen av de medicinska förutsättningarna för 
donation får vidtas på en person som får organbevarande behandling, 
för att donation efter döden ska vara möjlig. Uppgiftsskyldigheten 
som föreslås ska dock gälla generellt vid donation från avlidna och 
inte endast i situationer när organbevarande behandling ges.  

I vissa fall kan information om den möjlige donatorn behöva 
lämnas från en offentlig vårdgivare till en privat vårdgivare. Det kan 
exempelvis vara fråga om att en offentlig vårdgivare där den möjlige 
donatorn tidigare har vårdats behöver lämna ut uppgifter ur patient-
journalen om en tidigare behandling till en privat vårdgivare som 
ansvarar för vården av en möjlig donator. Av 8 kap. 1 § offentlighets- 
och sekretesslagen följer att en uppgift för vilken sekretess gäller 
enligt lagen inte får röjas för enskilda eller för andra myndigheter, 
om inte annat anges i offentlighets- och sekretesslagen eller i annan 
lag eller förordning som lagen hänvisar till. Utlämnandet till andra 
offentliga vårdgivare följer av förslaget om uppgiftsskyldighet i 
kombination med 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen. För 
att uppgifter ska kunna lämnas från en offentlig vårdgivare till en 
privat vårdgivare måste dock en hänvisning till den föreslagna upp-
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giftsskyldigheten införas i offentlighets- och sekretesslagen. Vi före-
slår därför att en hänvisning till transplantationslagen förs in i 
25 kap. 11 § 6 offentlighets- och sekretesslagen.  

12.6 Patientdata 

Som vi redogjort för ovan förutsätter utredningen av de medicinska 
förutsättningarna för donation behandling av personuppgifter och i 
vissa fall överföring av personuppgifter mellan vårdgivare. Data-
skyddsförordningen24 gäller inte vid behandling av personuppgifter 
rörande avlidna personer.25 Men i och med att våra förslag öppnar 
upp för att utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion utförs under tiden den möjlige donatorn är i livet blir data-
skyddsförordningen tillämplig vid behandlingen. Vår analys är begrän-
sad till frågan om vårt förslag om utredningen av de medicinska för-
utsättningarna för donation är förenligt med dataskyddsförordningen 
och patientdatalagen eller om det behövs anpassningar vad gäller per-
sonuppgiftsbehandlingen för att våra förslag ska kunna genomföras.  

12.6.1 Behandling av personuppgifter inom hälso- 
och sjukvården 

Sedan maj 2018 gäller dataskyddsförordningen. Förordningen är direkt 
tillämplig vid i stort sett all personuppgiftsbehandling som helt eller 
delvis företas på automatisk väg (exempelvis genom en dator) och 
för annan behandling av personuppgifter som ingår i eller kommer 
att ingå i ett register.26 Med personuppgifter avses varje upplysning 
som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En iden-
tifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras, exempelvis genom ett namn, ett identifikationsnummer, 

                                                                                                                                                          
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
25 Punkt 27 i preambeln till dataskyddsförordningen. 
26 Artikel 2 dataskyddsförordningen. Av 1 kap. 2 § lagen (2018:218) med kompletterande be-
stämmelser till EU:s dataskyddsförordning följer att dataskyddsförordningen gäller även vid 
behandling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unions-
rätten. Det finns undantag från förordningens tillämpningsområden. Dessa är dock inte aktu-
ella och redovisas därför inte. 
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en lokaliseringsuppgift eller en eller flera faktorer som är specifika 
för den personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekono-
miska, kulturella eller sociala identitet.27 Det innebär att information 
som inte direkt eller indirekt kan kopplas till en person inte är per-
sonuppgifter. Med behandling av personuppgifter avses till exempel 
insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning utlämning 
genom överföring eller tillhandahållande på annat sätt.28 

Patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen och är 
tillämplig vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- 
och sjukvården.29 Enligt förarbetena är lagen tillämplig i en vårdgivares 
kärnverksamhet; alltså då vårdgivaren tillhandahåller hälso- och sjuk-
vård åt patienter. Här ingår även annan närliggande patientverksam-
het som exempelvis transplantationsingrepp på givare.30 Personupp-
giftsbehandlingen vid utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation är ett led i donations- och transplantationsverksam-
heten och är att se som behandling av personuppgifter inom hälso- 
och sjukvården. Patientdatalagen blir därmed tillämplig.  

Såväl dataskyddsförordningen som patientdatalagen innehåller en 
rad bestämmelser om hanteringen av personuppgifter. Vi kommer 
dock inte att gå in närmare på dessa bestämmelser utan endast redo-
göra för de grundläggande kraven för att personuppgiftsbehandling 
över huvud taget ska få ske. 

För att personuppgifter ska få behandlas enligt dataskyddsför-
ordningen krävs att det finns en laglig grund för behandlingen. Det 
regleras i artikel 6 dataskyddsförordningen. Enligt artikel 9 är be-
handlingen av så kallade känsliga personuppgifter, exempelvis upp-
gifter om hälsa, som huvudregel förbjuden. Det krävs alltså att något 
av undantagen i artikeln är tillämpligt för att sådana uppgifter ska få 
behandlas. För sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av 
dataskyddsförordningen, det vill säga helt eller delvis automatiserad 
behandling eller uppgifter som ska ingå i ett register, gäller enligt 
patientdatalagen att uppgifterna får behandlas endast om det behövs 
för att fullgöra något av de ändamål som regleras i 2 kap. 4 och 5 §§ 

                                                                                                                                                          
27 Artikel 4.1 dataskyddsförordningen. 
28 Artikel 4.2 dataskyddsförordningen. 
29 1 kap. 1 och 4 §§ patientdatalagen. 
30 Prop. 2007/08:126 s. 222. 
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patientdatalagen. Utgångspunkten är att endast sådan personupp-
giftsbehandling får äga rum som inryms i något av de uppräknade 
ändamålen.31  

12.6.2 Behandlingen av personuppgifter vid utredningen 
av de medicinska förutsättningarna för donation  

Bedömning: Vårt förslag i avsnitt 8.10.3 om utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation av organ och annat 
biologiskt material medför inte att några särskilda bestämmelser 
vad gäller behandlingen av personuppgifter behöver införas. 

 
För att personuppgiftsbehandling ska vara tillåten vid utredningen av 
de medicinska förutsättningarna för donation krävs alltså att något 
av ändamålen i 2 kap. 4 eller 5 §§ patientdatalagen är tillämpligt. Det 
ändamål som i första hand bör vara tillämpligt vid utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation är 2 kap. 4 § 3 enligt vil-
ken personuppgifter får behandlas om det behövs för att upprätta 
annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan för-
fattning. I förarbetena till bestämmelsen uttalas följande.  

Det finns en rad olika författningar som föreskriver att hälso- och 
sjukvården ska lämna ut uppgifter till olika myndigheter. I allmänhet är 
det fråga om utlämnande av uppgifter som primärt samlats in som vård-
dokumentation. I viss mindre utsträckning torde det dock vara nödvän-
digt med en särskild personuppgiftsbehandling där dokumentationen 
utformas utifrån hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras och där man 
inte kan tala om en ren ”återanvändning” av för andra ändamål redan 
insamlade personuppgifter, t.ex. uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453). Det behövs därför ett särskilt ändamål som 
uttryckligen klargör att personuppgiftsbehandling som behövs för ända-
målet utförande av annan dokumentation som direkt eller indirekt följer 
av lag, förordning eller annan författning är tillåten.32 

Inför en donation ska tester utföras och information rörande den 
möjlige donatorn samlas in, vilket följer av föreskrifter från Social-
styrelsen, se vidare om detta i avsnitt 8.10.1 och 8.10.2. Den del av 
utredningen som innebär att ny information måste samlas in, exem-

                                                                                                                                                          
31 Prop. 2007/08:126 s. 227. 
32 Prop. 2007/08:126 s. 57. 
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pelvis genom tester och undersökningar eller genom att tillfråga när-
stående om den enskildes sjukdomshistorik, bör falla in under denna 
bestämmelse. 

Ett annat ändamål som bör vara aktuellt vid utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation är om behandlingen be-
hövs för att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. patientdata-
lagen (förande av patientjournal) och för att upprätta annan doku-
mentation som behövs i och för vården av patienter. Detta regleras i 
2 kap. 4 § 1 patientdatalagen. Detta ändamål kan beskrivas som vård-
dokumentation och tar sikte på individinriktad patientverksamhet.33 
Utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation ska 
dokumenteras. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter att en 
tillvarataganderapport ska upprättas eller, i vissa fall, att uppgifterna 
ska föras in i donatorns patientjournal.34 Detta är exempel på person-
uppgiftsbehandling som bör falla in under ändamålet i 2 kap. 4 § 1.  

Av 2 kap. 5 § patientdatalagen framgår att personuppgifter som 
behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § patientdatalagen också 
får behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överstäm-
melse med lag eller förordning. Vårt förslag om en uppgiftsskyldig-
het för uppgifter som behövs vid utredningen av de medicinska för-
utsättningarna för donation medför att uppgifter kan lämnas från 
exempelvis en intensivvårdsavdelning till transplantationskoordina-
tor och tillbaka med stöd av detta ändamål. 

Bestämmelserna i 2 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen om för vilka 
ändamål personuppgifter får behandlas utgör laglig grund för be-
handlingen av personuppgifter. Den behandling som sker med stöd 
av dessa ändamål är antingen att se som nödvändig behandling för 
att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgifts-
ansvarige (artikel 6.1 c dataskyddsförordningen) eller nödvändig för 
att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e dataskydds-
förordningen).35  

                                                                                                                                                          
33 Prop. 2007/08:126 s. 228. 
34 4 kap. 8 § 3 och 7 kap. 10 § Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ 
avsedda för transplantation och 7 kap. 1 och 2 §§ Socialstyrelsens föreskrifter om donation och 
tillvaratagande av vävnader och celler. 
35 Se SOU 2017:66 s. 326 f. för tolkning av hur patientdatalagens ändamålsbestämmelser för-
håller sig till de rättsliga grunderna i artikel 6 dataskyddsförordningen. 
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Eftersom det vid utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation i många fall rör sig om uppgifter om hälsa är som huvud-
regel personuppgiftsbehandling förbjuden.36 Då det är fråga om in-
samling av uppgifter för att utreda möjligheterna till donation för att 
kunna behandla patienter är dock undantaget för hälso- och sjukvård 
i artikel 9. 2 h) tillämpligt. Enligt detta undantas behandling som är 
nödvändig av skäl som hör samman med bland annat tillhandahåll-
ande av hälso- och sjukvård. För att undantaget ska vara tillämpligt 
krävs att uppgifterna behandlas av eller under ansvar av en yrkesut-
övare som omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.37 Bestämmelser om 
tystnadsplikt för personer verksamma inom hälso- och sjukvårdens 
område finns i 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen och 6 kap. 
patientsäkerhetslagen. Slutligen ska verksamheten utföras på grund-
val av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt 
avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet. Denna förutsättning är 
enligt regeringen uppfylld så snart verksamheten bedrivs i enlighet 
med verksamhetslagstiftning på det aktuella området, exempelvis 
hälso- och sjukvårdslagen och andra relevanta författningar.38 Vidare 
har regeringen uttalat att känsliga personuppgifter får behandlas med 
stöd av ändamålsbestämmelserna i 2 kap. 4 och 5 §§ patientdata-
lagen.39  

Vår slutsats är alltså att nödvändig personuppgiftsbehandling för 
att utföra utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion kan ske med stöd av ändamålsbestämmelserna i patientdatalagen 
och att detta även ger en rättslig grund för att behandla personupp-
gifterna enligt dataskyddsförordningen. Vidare bedömer vi att undan-
tag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter enligt arti-
kel 9 i dataskyddsförordningen är tillämpligt eftersom det är fråga 
om personuppgiftsbehandling som är nödvändig av skäl som hör 
samman med tillhandahållande av hälso- och sjukvård. Den person-
uppgiftsbehandling som behöver ske för att utreda de medicinska 
förutsättningarna för donation är således möjlig att genomföra enligt 
dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Det finns därför inte 
behov av att införa särskilda bestämmelser för behandlingen av per-
sonuppgifter på grund av vårt förslag om att utredningen av de medi-

                                                                                                                                                          
36 Artikel 9.1 dataskyddsförordningen. 
37 Artikel 9.3 dataskyddsförordningen. 
38 Prop. 2017/18 :105 s. 94. 
39 Prop. 2017/18:171 s. 162. 
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cinska förutsättningarna för donation får utföras på en möjlig dona-
tor som får organbevarande behandling. Vårdgivarna är självklart 
skyldiga att iaktta övriga bestämmelser i dataskyddsförordningen 
och patientdatalagen, exempelvis bestämmelsen om inre sekretess i 
4 kap. 1 § patientdatalagen.  
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13 Information om donation och 
organbevarande behandling 

13.1 Inledning 

Information är en viktig komponent för en fungerande donations-
verksamhet. Vi har inte något särskilt uppdrag vad gäller frågan om 
information i våra direktiv. I det här kapitlet berör vi dock vissa frå-
gor om information med anledning av våra förslag.  

13.2 Nationellt ansvar för information om donation 
och donationsregistret 

Utredningen om donations- och transplantationsfrågor ansåg bland 
annat att informationsinsatser riktade mot allmänheten är viktiga för 
att upprätthålla befolkningens positiva inställning till donation, att 
information måste anpassas efter det medielandskap som råder, att 
information behövs på olika språk och anpassas till personer med 
funktionsnedsättning samt att kampanjer kan ha viss effekt för att 
nå ut med information och påverka människor till att fatta beslut.1 
Utredningen föreslog att Socialstyrelsen ska svara för attitydpåver-
kan och information med allmänheten som målgrupp. 

Den 18 januari 2018 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i 
uppdrag att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum.2 
Regeringen beslutade även att det Nationella rådet för organ- och 
vävnadsdonation, donationsrådet, skulle upphöra från och med den 
1 mars 2018.3 Regeringen ansåg att Socialstyrelsens roll i den dona-
tionsfrämjande verksamheten på nationell nivå behövde förtydligas 

                                                                                                                                                          
1 SOU 2015:84 s. 201 f. 
2 Socialdepartementet Dnr. S2018/00366/FS. 
3 Ibid. 
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och förstärkas genom en särskild satsning 2018 och 2019, en satsning 
för vilken särskilda medel utgår. Socialstyrelsen fick även ett förtyd-
ligat och mer långsiktigt uppdrag i frågor om donation vilket framgår 
av Socialstyrelsens instruktion. Det innebär att Socialstyrelsen ska 
ansvara för nationell samordning och spridning av kunskap avseende 
frågor om donation och transplantation av organ och vävnader. Myn-
digheten ska ansvara för kunskapsstödjande insatser inom donations- 
och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården, ansvara för 
att allmänheten får kontinuerlig information i donationsfrågor samt 
verka för ändamålsenliga möjligheter för enskilda att göra sin inställ-
ning till donation känd.  

Den 1 juni 2018 inledde Socialstyrelsen arbetet genom att inrätta 
den nya enheten, Nationellt Donationscentrum. Den övergripande 
målsättningen med arbetet att informera allmänheten är att det ska 
finnas en fortsatt hög donationsvilja hos befolkningen och en hög 
donationsfrekvens. För att uppnå målet har målgruppsanpassade kom-
munikationsinsatser gjorts. Centrumet tar för närvarande fram en nati-
onell strategi för kommunikation till både allmänheten och profes-
sionen. Fokusering ligger inledningsvis på information till allmänhe-
ten om organ- och vävnadsdonation från avlidna donatorer. 

13.3 Information till allmänheten 

Bedömning: Viss grundläggande information om att organbe-
varande behandling ges och att utredning av de medicinska förut-
sättningarna för donation kan komma att ske före döden bör finnas 
tillgänglig där allmänheten i övrigt ges information om organ-
donation. Socialstyrelsen har i enlighet med 7 a § förordningen 
med instruktion för Socialstyrelsen ansvaret för detta.  

 
Våra förslag bygger vidare på den ordning för donation som Sverige 
har haft sedan transplantationslagen trädde i kraft. Det innebär att 
samhällsinformation om regelverket kring donation har varit till-
gänglig under en lång tid. Med våra förslag skapas tydligare regler 
om vilken organbevarande behandling som får och kan ges till en 
levande person. Förslagen ger i allt väsentligt rättsligt stöd för den 
praxis som i dag redan tillämpas inom området och som har utveck-
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lats för att hälso- och sjukvården ska kunna fullfölja sitt donations-
uppdrag. Även om våra förslag i stor utsträckning bygger på redan 
gällande ordning, finns ändå skäl för att stärka tillgång och tillgäng-
lighet till information med anledning av förslagen. Vi har bland annat 
motiverat våra förslag med att den som inte vill bli föremål för organ-
bevarande behandling och utredningen av de medicinska förutsätt-
ningarna för donation kan skydda sig mot detta genom att motsätta 
sig donation, så kallad opt-out. En viktig del för att människor i 
praktiken ska kunna ha denna möjlighet är att det finns allmänt till-
gänglig information om att dessa åtgärder är en del i donationspro-
cessen.  

Regelverket om donation och organbevarande behandling, och 
information om detsamma, ska vara tydligt och enkelt för den en-
skilde och dennes närstående att förstå och ska tillgodose krav på 
förutsebarhet, rättssäkerhet och trygghet för den enskilde. Genom 
adekvat och tillgänglig information förbättras också förutsättning-
arna för ett fortsatt förtroende för hälso- och sjukvården och en 
fortsatt hög donationsvilja hos befolkningen.  

Vår slutsats är att viss grundläggande information om att organ-
bevarande behandling och utredningen av de medicinska förutsätt-
ningarna för donation kan komma att ske före döden behöver finnas 
där enskilda och allmänheten ges information om donation. Den 
som inte vill bli föremål för ovanstående åtgärder kan skydda sig mot 
detta genom att motsätta sig donation i exempelvis donationsregist-
ret, vilket också med fördel kan framgå av tillgänglig information. 

Utredningen om donations- och transplantationsfrågor belyste 
för- respektive nackdelar med att information och ställningstagande 
gällande donation skulle kunna ske i samband med körkortsansökan, 
nationellt ID-kort/pass, europeiskt sjukförsäkringskort, allmänna 
val, självdeklaration eller i samband med kontakt med hälso- och 
sjukvård, tandvård eller apotek. Utredningen landade i att de natur-
ligaste informationskanalerna, förutom de redan använda, fanns vid 
olika vårdkontakter och andra situationer med koppling till hälso- 
och sjukvården.4 Vi gör samma bedömning. Exempelvis skulle 1177 
Vårdguidens e-tjänster kunna vara ett exempel på ett lämpligt format 
för att informera om regelverket kring donation. Det skulle även 
återkommande aktiviteter likt Donationsveckan kunna vara. Social-
styrelsen initierar varje år Donationsveckan under vilken vårdgivare 
                                                                                                                                                          
4 SOU 2015:84 s. 427. 

453



Information om donation och organbevarande behandling SOU 2019:26 

222 

och patientorganisationer genomför egna aktiviteter för att sprida 
kunskap om organ- och vävnadsdonation och hur man tar ställning 
till donation. I samband med en sådan aktivitet kan man med fördel 
sprida information om hur en donation går till där organbevarande 
behandling är en del av processen.  

 Infrastrukturen inom donations- och transplantationsområdet 
är väl utvecklad och Socialstyrelsen, Vävnadsrådet, regioner och andra 
relevanta aktörer har till uppgift att inom ramen för sina respektive 
uppdrag tillhandahålla adekvat information. Enligt 7 a § förordningen 
med instruktion för Socialstyrelsen ska Socialstyrelsen ansvara för 
nationell samordning och spridning av kunskap avseende frågor om 
donation och transplantation av organ och vävnader. Myndigheten 
ska särskilt ansvara dels för kunskapsstödjande insatser inom dona-
tions- och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården, dels 
för att allmänheten får kontinuerlig information i donationsfrågor. 
Härutöver ska styrelsen särskilt verka för ändamålsenliga möjlig-
heter för enskilda att göra sin inställning till donation känd. Social-
styrelsen har med andra ord ett särskilt ansvar när det gäller infor-
mationsinsatser i donationsfrågor.  

13.4 Information till hälso- och sjukvården 

Bedömning: Kunskap om det nya regelverket behövs särskilt vid 
intensivvårdsavdelningar, transplantationsverksamheter och akut-
mottagningar. 

 
Hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för att känna till gällande 
regelverk för den egna verksamheten. Detta gäller självklart också 
inom donationsområdet. Vård i livets slutskede kräver reflektion, 
etiska diskussioner och en trygghet hos hälso- och sjukvårdsper-
sonal för att kunna föra samtal med närstående och patienter. I en 
stressad situation ska det inte råda tveksamheter om vad som är 
tillåtet och hur enskildas inställning ska utredas för att göra donation 
möjlig. Vid många intensivvårdsavdelningar är organdonation en 
ovanlig händelse vilket förstärker behovet av utvecklade rutiner och 
processer för hur sådana situationer ska hanteras. Våra förslag syftar 
till att bidra till en likvärdig tillämpning av regelverket över hela 
Sverige för att främja en jämlik vård. Kunskap om regelverket behövs 
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särskilt vid intensivvårdsavdelningar, transplantationsverksamheter 
och akutmottagningar. Också andra målgrupper inom hälso- och 
sjukvården, såsom primärvården, kan vara relevanta för att personal 
ska kunna samtala med patienter om donation.  

Infrastrukturen inom donations- och transplantationsområdet är 
väl utvecklad och Socialstyrelsen, Vävnadsrådet, regioner och andra 
relevanta aktörer har till uppgift att inom ramen för sina respektive 
uppdrag erbjuda kunskapsstöd till hälso- och sjukvårdspersonal.  
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14 Övriga överväganden och förslag 

14.1 Inledning 

Vi har i tidigare kapitel lämnat förslag om vad som ska gälla kring 
medicinska insatser i donationssyfte, så kallad organbevarande be-
handling, och vad som ska gälla kring den enskildes och närståendes 
inställning till dessa insatser. Vi har även lämnat förslag om utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation avseende en 
möjlig donator som får organbevarande behandling. Med anledning 
av våra förslag uppkommer vissa följdfrågor. Dessa frågor kan vara 
kopplade till flera kapitel. Det rör sig bland annat om frågor avseende 
dokumentationsskyldighet och vem som ska ansvara för olika över-
väganden och ställningstaganden. Vi redogör även för hur vi ser på 
att våra förslag påverkar tillämpningen av andra lagar. 

14.2 Hänvisningar till biobankslagen 
och etikprövningslagen 

Bedömning: Hänvisningar till 3 och 4 §§ transplantationslagen i 
biobankslagen och etikprövningslagen hindrar inte våra förslag till 
ändringar i dessa bestämmelser.  

 
Våra förslag innebär bland annat ändringar av 3 och 4 §§ transplan-
tationslagen. Dessa bestämmelser rör under vilka förutsättningar bio-
logiskt material får tas från avlidna. I 3 § har vi föreslagit ett undantag 
för personer som har varit beslutsoförmögna under hela sitt vuxna 
liv på ett sådant sätt att de inte har haft förmåga att förstå innebörden 
av donation och därmed inte har kunnat ta ställning till ett sådant 
ingrepp. Förslaget innebär att ett ingrepp för att ta biologiskt mate-
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rial från denna mycket snäva personkrets inte får göras.1 Bestämmel-
sen i nuvarande 4 § om närståendeveto innebär att, om det är oklart 
vilken inställning den avlidne hade till donation, ingrepp inte får 
göras om någon som stått den avlidne nära motsätter sig det. Vårt 
förslag innebär att detta så kallade närståendeveto tas bort. Närstå-
ende kommer emellertid enligt våra förslag att fortsatt ha en bety-
delsefull roll vad gäller att lämna uppgifter om den avlidnes vilja och 
inställning till donation men däremot inte ha kvar en egen beslut-
anderätt i den situationen att den avlidnes inställning är okänd.2  

Två lagar innehåller hänvisningar till just 3 och 4 §§ transplanta-
tionslagen. Dels biobankslagen, dels etikprövningslagen.  

Biobankslagen reglerar hur humanbiologiskt material ska få sam-
las in, förvaras och användas för vissa ändamål (1 kap. 1 §). Lagen är 
bland annat tillämplig på en biobank som inrättats i Sverige i en 
vårdgivares hälso- och sjukvårdsverksamhet, oavsett var materialet i 
biobanken förvaras och för vävnadsprover som tas och samlas in för 
transplantationsändamål enligt transplantationslagen. 3 kap. i lagen 
innehåller bestämmelser om samtycke och information. Enligt 4 § 
ska för vävnadsprover från avlidna vad som sägs i 3 och 4 §§ trans-
plantationslagen och obduktionslagen äga motsvarande tillämpning. 
Det kan nämnas att det i biobankslagen finns en särskild bestämmelse 
för den situationen att prover i en biobank ska lämnas ut för annat 
ändamål än som omfattas av tidigare information och samtycke och 
provet tagits från en avliden person eller då provgivaren avlidit. Av 
3 kap. 5 § andra stycket framgår att i dessa fall den avlidnes närmaste 
anhöriga ska informeras. Om dessa efter skälig betänketid inte mot-
sätter sig det nya ändamålet, får de insamlade proverna användas 
även till det. Denna bestämmelse innehåller således ett närstående-
veto vilket inte påverkas av våra förslag. Biobankslagen föregicks av 
rapporten Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. som Socialstyrel-
sen efter uppdrag lämnade till regeringen. I rapporten samt i förarbe-
tena till biobankslagen konstateras att frågor som rör avlidna bör be-
handlas i en särskild paragraf och att bestämmelsen ska hänvisa till 3 
och 4 §§ transplantationslagen och obduktionslagen.3 Några övriga 
överväganden än så redovisas inte.  

                                                                                                                                                          
1 Förslaget beskrivs utförligt i avsnitt 9.2.3.  
2 Förslaget beskrivs utförligt i avsnitt 11.3.3.  
3 Socialstyrelsen, Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (artikelnummer 2000-0-51), s. 63 f. 
och prop. 2001/02:44 s. 39 f. 
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Etikprövningslagen innehåller bestämmelser om etikprövning av 
forskning som avser människor och biologiskt material från män-
niskor och om samtycke till sådan forskning (1 §). Lagen tillämpas 
bland annat på forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en av-
liden människa och studier på biologiskt material som har tagits för 
mediciniskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till 
denna människa (4 § 4 och 5). Vid tillkomsten av lagen uttalades i 
förarbetena när det gäller samtycke avseende avlidna människor att 
det är de bestämmelser som redan tillämpas som ska tillämpas även 
fortsättningsvis.4 Vid forskning som gäller de här situationerna ska 
därför enligt 13 § andra stycket bestämmelserna om information och 
samtycke i transplantationslagen respektive obduktionslagen tillämpas 
i stället för bestämmelserna i etikprövningslagen.  

Vi noterar att våra förslag till ändringar i 3 och 4 §§ transplanta-
tionslagen får betydelse även för tillvaratagande av organ och annat 
biologiskt material för forskningsändamål som omfattas av etikpröv-
ningslagen. Samma sak gäller för vävnadsprover från avlidna som 
samlas in enligt biobankslagen. Vi ser inte några omedelbara behov 
av ändringar i etikprövningslagen eller i biobankslagen. Frågan bör 
dock uppmärksammas i den fortsatta beredningen av våra förslag. 

14.3 När bestämmelser om rättsmedicinsk 
undersökning ges företräde 

Obduktionslagen innehåller bestämmelser om bland annat under vil-
ka förhållanden en rättsmedicinsk undersökning får göras. En sådan 
undersökning kan aktualiseras exempelvis vid självmord, olycksfall 
och när brott kan misstänkas.5 Om det kan antas finnas behov av en 
rättsmedicinsk undersökning, får något annat ingrepp i kroppen inte 
företas om resultatet av den rättsmedicinska undersökningen skulle 
kunna äventyras genom det andra ingreppet. Det framgår av 3 § ob-
duktionslagen. Varken den enskilde eller närstående ges någon be-
stämmanderätt i förhållande till en rättsmedicinsk undersökning. En 
sådan får genomföras enligt 17 §, även om åtgärden strider mot den 
avlidnes eller de närståendes inställning.  

                                                                                                                                                          
4 Prop. 2002/03:50 s. 123. 
5 Se 13 och 14 §§ obduktionslagen samt 14 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall.  
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Av förarbetena framgår att det ankommer på den som ska fatta 
beslut om ingreppet, vanligen en läkare, att bedöma ingreppets be-
tydelse för en rättsmedicinsk undersökning i de fall det kan antas 
föreligga ett behov för en sådan undersökning. Vid tveksamhet bör 
rättsmedicinsk expertis tillfrågas.6 Själva beslutet om rättsmedicinsk 
undersökning fattas däremot av Polismyndigheten, allmän domstol 
eller allmän åklagare enligt 18 § obduktionslagen. Om förhållandena 
är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning, 
ska den läkare som fastställt att döden har inträtt eller som i annat 
fall ska utfärda ett dödsbevis snarast möjligt anmäla dödsfallet till 
Polismyndigheten enligt 4 kap. 4 § första stycket begravningslagen 
(1990:1144). Finns det skäl att utföra en rättsmedicinsk undersök-
ning, tar Polismyndigheten ställning till om myndigheten anser att 
den rättsmedicinska undersökningen ska hindra donation eller om 
donationsingreppet kan utföras ändå. Detta görs ofta efter samråd 
med Rättsmedicinalverket.  

När det gäller kontakter mellan hälso- och sjukvård, Polismyn-
digheten och Rättsmedicinalverket i frågor som rör rättsmedicinsk 
undersökning har Rättsmedicinalverket påpekat för oss att myndig-
heten ibland i ett mycket sent skede får frågan om den rättsmedi-
cinska undersökningen utgör ett hinder för donation. Det kan hända 
att frågan kommer så pass sent att ett transplantationsteam redan är 
på plats för att utföra ingreppet. Om beskedet i ett sådant fall är att 
donation inte är möjligt, medför detta stora kostnader och stort 
besvär i onödan. Vidare har företrädare för hälso- och sjukvården 
påtalat behov av att kunna få tidiga besked, redan innan patienten 
har avlidit (särskilt i de fall kontrollerad DCD aktualiseras).  

Vi lämnar inte några särskilda förslag med anledning av den 
problematik som Rättsmedicinalverket och andra har pekat på. Där-
emot vill vi uppmärksamma problemet. Det är givetvis angeläget att 
frågan om det finns skäl för en rättsmedicinsk undersökning över-
vägs i ett så tidigt stadium som möjligt inom hälso- och sjukvården 
och att dialog förs med Rättsmedicinalverket och/eller Polis-
myndigheten.  

                                                                                                                                                          
6 Prop. 1994/95:148 s. 91. 
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14.4 Vem ansvarar för ställningstaganden kring 
organbevarande behandling? 

Bedömning: De generella principerna om vem som ansvarar för 
åtgärder inom hälso- och sjukvården ska gälla även för ställnings-
taganden som följer av våra förslag. Särskilda bestämmelser om detta 
bör därför inte införas.  

 
Våra förslag i föregående kapitel innebär att en rad ställningstagan-
den måste göras av hälso- och sjukvårdspersonalen. Vi anser att det 
inte finns skäl att i lagförslagen reglera vem som ska göra ställnings-
tagandena kring exempelvis den organbevarande behandlingen eller 
bedömningen av om en avliden vid sin död hade en funktionsned-
sättning av sådan art och grad att han eller hon uppenbarligen aldrig 
hade haft förmågan att förstå innebörden av och ta ställning till dona-
tion. Hälso- och sjukvårdslagen bygger på principen att huvudmän-
nen ska vara fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala 
förutsättningar och på det sätt de själva anser vara bäst för att upp-
fylla kraven i lagen.7 Vi ser inte skäl att frångå denna ordning utan 
anser att ansvaret för ställningstagandena som följer av våra förslag 
ska följa vad som generellt gäller inom hälso- och sjukvården. Nedan 
följer en kortare redogörelse för bestämmelser om ansvar för 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. 

Av 6 kap. 2 § patientsäkerhetslagen framgår att den som tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonal själv bär ansvaret för hur han eller hon 
fullgör sina arbetsuppgifter. Utöver detta generella krav om ansvar 
för hälso- och sjukvårdspersonal ska det där hälso- och sjukvård be-
drivs finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten.8 Verk-
samhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kon-
tinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhets-
chefen ska också utse en fast vårdkontakt enligt vad som anges i 
6 kap. 2 § patientlagen.9 Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om livsuppehållande behandling framgår att verksamhetschefen 
ska ansvara för att det för en patient med ett livshotande tillstånd ska 

                                                                                                                                                          
7 Prop. 1995/96:176 s. 56.  
8 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen. 
9 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). 
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utses en legitimerad läkare som fast vårdkontakt. Den fasta vård-
kontakten ska ansvara för planeringen av patientens vård och bland 
annat lägga upp målen för vården.10 De patienter som kan komma att 
ges organbevarande behandling kommer alltså i regel att ha en legi-
timerad läkare utsedd som fast vårdkontakt när den organbevarande 
behandlingen inleds. Den fasta vårdkontakten spelar en viktig roll i 
planeringen av behandlingen. Hur verksamheten ska organiseras och 
ansvaret fördelas mellan den fasta vårdkontakten och exempelvis den 
donationsansvariga läkaren i förhållande till organbevarande behand-
ling är dock en fråga för vårdgivaren att besluta om. Av Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete framgår att vårdgivaren ska ansvara 
för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Vårdgivaren 
ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten 
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska i 
varje process identifiera de aktiviteter som ingår. För varje aktivitet 
ska vårdgivaren utarbeta och fastställa rutiner som dels ska beskriva 
ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ska 
ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.11  

Den vårdgivare som ansvarar för donations- eller transplanta-
tionsverksamhet ska säkerställa att det finns dokumenterade rutiner 
för hur verksamheten ska bedrivas vad gäller bland annat utredningen 
av den möjlige donatorns inställning till donation, utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation och tillvaratagande av 
organ.12 Vidare ska sådana vårdgivare säkerställa att minst en läkare 
finns tillgänglig dygnet runt för att ge vägledning inför medicinska 
bedömningar som görs av övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Läka-
ren ska ha både specialistkompetens och praktisk erfarenhet inom 
ett område som är relevant för verksamheten. Vårdgivaren ska även 
säkerställa att det i donationsverksamheten finns tillgång till en dona-
tionsansvarig läkare (DAL) och en donationsansvarig sjuksköterska 
(DAS).13 

                                                                                                                                                          
10 2 kap. 3 och 4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behand-
ling. 
11 3 kap. 1 § och 4 kap. 2–4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssy-
stem för systematiskt kvalitetsarbete. 
12 4 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för trans-
plantation.  
13 4 kap. 4 och 7 §§ Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för 
transplantation. 
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Enligt 12 § transplantationslagen får beslut om ingrepp enligt 
lagen fattas av den läkare som är medicinskt ansvarig för verk-
samheten eller den läkare till vilken den medicinskt ansvarige läkaren 
har uppdragit att besluta. Sådant beslut får inte fattas av en läkare 
som ansvarar för vården av den person till vilken en transplantation 
ska ske eller som ska använda det biologiska materialet för annat 
medicinskt ändamål. Som vi tolkar bestämmelsen tar den sikte på 
donationsverksamhetens beslut att donation får ske. Det ankommer 
på den som fattar beslutet att försäkra sig om att förutsättningarna 
för donation är uppfyllda. Även om det är någon annan person som 
exempelvis har utfört utredningen av den enskildes inställning till 
donation, ankommer det på den som fattar beslutet enligt 12 § trans-
plantationslagen att försäkra sig om att närstående har underrättats 
om ingreppet, eller i de fall närstående inte har kunnat nås och den 
enskilde uttryckligen har medgett ingreppet, att tillräckliga försök 
har gjorts för att komma i kontakt med närstående. 

Sammanfattningsvis anser vi att de generella bestämmelser och 
principer om ansvar inom hälso- och sjukvården som vi nu har redo-
gjort för ska gälla även för ställningstaganden som följer av våra 
förslag. Särskilda bestämmelser om detta bör därför inte införas. 

14.5 Dokumentationsskyldighet 

Förslag: I den möjlige donatorns patientjournal ska på lämpligt 
sätt dokumenteras uppgifter om utredningen av den möjlige dona-
torns inställning till donation, uppgifter om underrättelse till när-
stående och vilka försök som har gjorts att komma i kontakt med 
närstående, om dessa inte kan nås. Vidare ska avseende den organ-
bevarande behandlingen särskilt dokumenteras bedömningen av 
att patienten är en möjlig donator, tidpunkten för när behand-
lingen inleds och avslutas och, vid en förlängning av tiden för be-
handlingen utöver tidsgränsen om 72 timmar, de särskilda skälen 
för detta. 

 
Enligt 3 kap. 1 § patientdatalagen ska det vid vård av patienter föras 
en patientjournal. En patientjournal ska innehålla de uppgifter som 
behövs för en god och säker vård av patienten. Den ska bland annat 
innehålla väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om 
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ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder och väsent-
liga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder. Av journalen ska 
det vidare framgå uppgifter om den information som lämnats till 
patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de 
ställningstaganden som har gjorts i fråga om val av behandlingsalter-
nativ och uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss 
vård eller behandling. Vidare får patientjournalen innehålla uppgifter 
som enligt lag eller annan författning ska antecknas i en patient-
journal.14 

Den organbevarande behandlingen ryms inom begreppet hälso- 
och sjukvård. Det finns därmed skyldighet att i enlighet 3 kap. pati-
entdatalagen dokumentera uppgifter om de åtgärder som vidtas inom 
ramen för en sådan behandling. Samtidigt skiljer sig den organbe-
varande behandlingen från annan hälso- och sjukvård på flera sätt, 
utöver att själva syftet med behandlingen är att andra patienter ska 
kunna få vård. Bestämmelserna är tillämpliga bara under vissa särskilda 
förutsättningar, bland annat ska patienten vara en möjlig donator. 
Vidare får vården ges endast i 72 timmar från ställningstagandet att 
inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling, om det 
inte finns särskilda skäl för ytterligare tid. Uppgifter kring detta bör 
antecknas i den möjlige donatorns patientjournal. Detta är viktigt 
även för att tillsyn ska kunna utövas.  

Vidare bör uppgifter om utredningen av den möjlige donatorns 
inställning till donation liksom uppgift om att närstående under-
rättats inför ett ingrepp enligt 4 § transplantationslagen dokumen-
teras i patientjournalen. För det fall någon närstående inte går att nå 
bör det i journalen dokumenteras vilka försök som har gjorts att 
komma i kontakt med någon närstående.  

Vi föreslår därför att det ska regleras att i den möjlige donatorns 
patientjournal på lämpligt sätt ska dokumenteras uppgifter om ut-
redningen av den möjlige donatorns inställning till donation, upp-
gifter om underrättelse till närstående och vilka försök som har gjorts 
att komma i kontakt med närstående om dessa inte kan nås. Vidare 
ska avseende den organbevarande behandlingen särskilt dokumen-
teras bedömningen av att patienten är en möjlig donator, tidpunkten 
för när behandlingen inleds och avslutas och, vid en förlängning av 
tiden för behandlingen utöver tidsgränsen om 72 timmar, de sär-

                                                                                                                                                          
14 3 kap. 6 och 7 §§ patientdatalagen.  
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skilda skälen för detta. Ytterligare bestämmelser med dokumenta-
tionskrav finns som konstaterats i 3 kap. patientdatalagen och följer 
även av Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ 
avsedda för transplantation och Socialstyrelsens föreskrifter om dona-
tion och tillvaratagande av vävnader och celler. Vad gäller utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation finns krav 
på dokumentation genom krav på upprättande av tillvaratagande-
rapport.15  

 

                                                                                                                                                          
15 7 kap. 10 § Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för trans-
plantation och 7 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av väv-
nader och celler. Vad gäller den medicinska utredningen vid donation av vävnader och celler 
ska i vissa fall uppgifterna i stället dokumenteras i donatorns patientjournal.  
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15 Förhållandet till regeringsformen 
och Europakonventionen  

15.1 Inledning 

Enligt våra direktiv ska vi analysera hur våra förslag förhåller sig till 
skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i regeringsformen och 
skyddet av privatlivet i artikel 8 i Europakonventionen. I detta kapi-
tel finns en sådan analys. 

15.2 Regeringsformen 

Bedömning: Förslaget om att organbevarande behandling får ges 
innan den enskildes inställning till donation utretts innebär en 
legitim begränsning genom lag av skyddet mot påtvingat kropps-
ligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen och strider därför inte 
mot regeringsformen. Detsamma gäller förslaget om att organbe-
varande behandling får ges liksom att utredningen av de medicin-
ska förutsättningarna för donation får utföras i de fall utredningen 
av den möjlige donatorns inställning till donation resulterar i att 
den enskildes inställning är okänd (3 § andra stycket transplanta-
tionslagen). Även i övrigt är våra förslag förenliga med de grund-
läggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen. 

15.2.1 Skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

Grundlagsskyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp omfattar inte 
avlidna och skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp aktualiseras 
alltså inte vid själva tillvaratagandet av organ och annat biologiskt 
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material. Våra förslag om organbevarande behandling rör dock åt-
gärder medan den möjlige donatorn är i livet. En bedömning av om 
förslagen är förenliga med regeringsformen måste därför göras.  

Som framgår av avsnitt 4.2.1 omfattar skyddet mot påtvingat 
kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen en rad åtgärder mot 
en persons kropp. Allt från läkarundersökningar och provtagningar 
till mer omfattande vård- och behandlingsåtgärder ryms inom be-
greppet. Generellt sett får den organbevarande behandling vi har före-
slagit i kapitel 8 betraktas som kroppsliga ingrepp. Detsamma gäller 
provtagningar och undersökningar som görs vid utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation. Frågan är därmed om de 
föreslagna åtgärderna ska anses vara påtvingade.  

Begreppet påtvingat har inte närmare definierats i förarbetena till 
regeringsformen. Som framgår av avsnitt 4.2.1 är ett ingrepp påtvingat 
om det allmänna disponerar över maktmedel för att driva igenom 
åtgärden. Det kan vara fråga om våldsanvändning från det allmännas 
sida. Ett exempel på detta som nämns i doktrinen är att en läkare 
medan patienten är under narkos företar ett operativt ingrepp med 
vilket patienten inte är införstådd.1 Ingreppet kan också vara på-
tvingat, om den enskildes motstånd bryts genom hot om någon 
sanktion. Ett ingrepp anses även vara påtvingat, om en företrädare 
för det allmänna uppträder på ett sätt som får till följd att någon med 
fog uppfattar sig vara tvungen att underkasta sig ingreppet. Om den 
enskilde frivilligt lämnar sitt medgivande till en åtgärd, är den inte 
påtvingad. Det är alltså tydligt att åtgärder som görs mot någons vilja 
är påtvingade och att åtgärder som görs efter frivilligt medgivande 
från den enskilde inte är påtvingade. I de fall organbevarande behand-
ling blir aktuell kommer dock i regel den möjlige donatorn till följd 
av djup medvetslöshet att vara förhindrad att ta ställning till den aktu-
ella åtgärden.  

Elisabeth Rynning har i sin avhandling ansett att avgörande bety-
delse för om ett ingrepp ska anses vara påtvingat bör vara om den 
enskilde kan anses ha tvingats tåla ingreppet. En person som till följd 
av exempelvis medvetslöshet eller sjukdom utsätts för åtgärder som 
han eller hon inte är införstådd med har berövats möjligheten att ge 
uttryck för något motstånd eller motvilja mot ingreppet. Ingreppet 
ska då betraktas som påtvingat, om det finns anledning att anta att 
vederbörande skulle ha motsatt sig det planerade ingreppet om han 
                                                                                                                                                          
1 Gustav Petrén och Hans Ragnemalm, Sveriges grundlagar, 12:e upplagan, 1980, s. 54. 
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eller hon blivit tillfrågad och åtminstone i grova drag varit införstådd 
med åtgärdens innebörd. Det rör sig alltså om en form av hypotetisk 
motvilja mot ingreppet.2 Förutsättningen för detta är emellertid att 
det finns underlag att basera sin hypotes om samtycke respektive 
motvilja på.3 Vi anser att den tolkning Elisabeth Rynning föreslår i 
dessa situationer är rimlig. Denna ligger också till grund för vår 
analys. Frågan kompliceras dock av att det här är fråga om åtgärder 
som inte ges i syfte att bota eller behandla den aktuella patienten 
utan i syfte att en annan person ska kunna få vård. 

Våra förslag om organbevarande behandling är utformade på så sätt 
att, om det konstateras finnas förutsättningar för donation, organ-
bevarande behandling liksom utredningen av de medicinska förut-
sättningarna för donation ska få utföras. Något specifikt medgivan-
de till åtgärderna ska alltså inte krävas. Denna lösning förutsätter att 
adekvat information finns tillgänglig om vad som omfattas av ett med-
givande till donation och också vad effekten blir av att man inte tar 
ställning. Vi har i avsnitt 13.3 konstaterat att Socialstyrelsen ansvarar 
för detta.  

Den organbevarande behandlingen ska få ges under tiden den en-
skildes inställning till donation utreds. Förslaget innebär att medi-
cinska åtgärder ges till en medvetslös person som inte har möjlighet 
att freda sig mot sådana åtgärder och där man inte vet något om den 
enskildes inställning till åtgärden. Även personer som motsatt sig 
donation och därmed även organbevarande behandling kommer allt-
så att kunna få sådan behandling under tiden deras inställning till 
donation utreds. Den behandling som ges under denna period är att 
se som påtvingad, och det finns skäl att hålla denna period så kort 
som möjligt. Därför har vi föreslagit att utredningen av den möjlige 
donatorns inställning till donation ska ske skyndsamt.  

Om den enskilde uttryckligen har medgett donation, är åtgärden 
i linje med den enskildes vilja och inte påtvingad. Det finns skäl att 
resonera på liknande sätt i de fall donation är tillåten på grund av att 
det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överensstäm-
melse med den avlidnes inställning, vilket i första hand sker genom 
att närstående tolkar den möjlige donatorns vilja. I dessa fall finns 

                                                                                                                                                          
2 Jämför Elisabeth Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling – En rättsveten-
skaplig studie, 1994, s. 106 f. 
3 Jämför Sara Åkerström och Moa Kindström Dahlin, Tvångs- och begränsningsåtgärder inom 
demensvården – olagliga rättighetsbegränsningar?, Förvaltningsrättslig tidskrift 2012, nr 4, 
s. 503. 
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visserligen en risk för sammanblandning av den enskildes och de när-
ståendes inställning, men utredningen ska så långt som möjligt kom-
ma fram till vad den enskilde vill och agera i enlighet därmed. Grun-
den för vården blir här snarare ett antagande om medgivande. Även 
om detta alltså inte är en fråga om ett faktiskt medgivande, är det 
svårt att se att det skulle vara fråga om tvång i dessa situationer. 

I de fall den enskildes inställning är okänd, skulle den organbe-
varande behandlingen dock kunna ses som påtvingad även efter att 
utredningen av den enskildes inställning avslutats. Detsamma gäller 
för utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation i 
dessa fall. Den som inte vill bli föremål för dessa åtgärder har visser-
ligen möjlighet att på förhand säga nej till donation och därmed även 
till åtgärderna. Det finns dock alltid grupper som inte tar del av sådan 
information och som således har svårt att på förhand skydda sig. 
Eftersom det rör sig om åtgärder som inte görs i syfte att gagna den 
möjlige donatorn är försiktighet påkallad. Vi utgår därför från att i 
de fall den enskildes inställning till donation är okänd det inte bör 
uteslutas att se den organbevarande behandlingen och delar av utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation som på-
tvingade kroppsliga ingrepp.  

Vårt förslag om att organbevarande behandling får ges innan den 
enskildes inställning till donation utretts innebär alltså en begräns-
ning av skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § första 
stycket regeringsformen. Detsamma gäller våra förslag om att organ-
bevarande behandling får fortsätta att ges om utredningen av den en-
skildes inställning till donation resulterar i att den möjlige donatorns 
inställning är okänd (3 § andra stycket transplantationslagen) liksom 
att utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation får 
genomföras i dessa fall.  

För att en begränsning av detta skydd ska kunna göras krävs en-
ligt 2 kap. 21 § regeringsformen att det ändamål som ska tillgodoses 
genom inskränkningen är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. 
Ändamålet med våra förslag är att göra organdonation möjlig vilket 
i sin tur syftar till att hjälpa svårt sjuka människor som annars skulle 
dö eller få en betydligt sämre livskvalitet. Ändamålet uppfyller alltså 
kravet i 2 kap. 21 § regeringsformen.  

Begränsningen får inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett 
hot mot den fria åsiktsbildningen. Det gör den inte. Vidare får be-
gränsningen aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

470



SOU 2019:26 Förhållandet till regeringsformen och Europakonventionen 

239 

det ändamål som har föranlett den. Det är alltså en proportionalitets-
prövning som ska göras. Den organbevarande behandlingen är i stort 
sett en förutsättning för att donation av organ från avlidna över 
huvud taget ska vara möjlig, se vidare avsnitt 8.2. Det är nödvändigt 
att sådan behandling ges även under tiden den enskildes inställning 
till donation utreds. I annat fall skulle möjligheterna till donation i 
stort sett gå förlorade. De åtgärder som ska få vidtas är begränsade 
till fortsatt respiratorvård och andra intensivvårdsinsatser, vilka inte 
kan avvaktas till dess att utredningen slutförs. Vidare kan även andra 
åtgärder vara tillåtna som syftar till att förbättra förutsättningarna 
för transplantation, exempelvis medicinering som inte generellt ges 
som ett led i intensivvården. Sådana åtgärder kommer dock i regel 
inte att utföras förrän den enskildes inställning utretts. Utredningen 
av den enskildes inställning till donation ska göras skyndsamt. Den 
organbevarande behandlingen får vidare ges endast om den inte kan 
anstå till efter döden, inte medför mer än ringa smärta eller ringa 
skada och den får inte heller hindra insatser för den möjlige dona-
torns egen skull. Begränsningen går därmed inte utöver vad som är 
nödvändigt.  

Vad gäller den vård som ges efter att den enskildes inställning till 
donation utretts anser vi att det är proportionerligt att ge sådan vård 
även i de fall där den enskildes inställning är okänd. Först och främst 
kan konstateras att den organbevarande behandlingen ska avslutas 
skyndsamt, om det kommer fram att den enskilde motsätter sig dona-
tion eller att det kan antas stå i strid med den enskildes inställning 
eller det finns andra skäl mot ingreppet. Organbevarande behandling 
ges alltså under denna period inte mot någons uttalade eller tolkade 
vilja. Det är ett etablerat system att donation i första hand baseras på 
den enskildes uttryckliga eller tolkade vilja. I avsaknad av indikatio-
ner om den enskildes inställning har lagstiftaren valt att tillåta dona-
tion. För att denna princip ska vara tillämpbar för organdonation 
måste organbevarande behandling kunna ges. Så sker i dag, även om 
detta inte var tydligt vid tillkomsten av transplantationslagen. Det-
samma gäller utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion. Det finns möjlighet att på förhand motsätta sig sådana åtgärder 
för den som inte vill bli föremål för donation och organbevarande 
behandling. Den enskilde kan exempelvis registrera sin inställning i 
donationsregistret eller informera närstående. Denna möjlighet inne-
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bär att insatserna under alla förhållanden framstår som mindre in-
gripande. Därtill kommer att det även under denna period gäller att 
åtgärderna inte får medföra mer än ringa smärta eller ringa skada, 
endast får vidtas under förutsättning att de inte kan anstå till efter 
döden och inte får hindra insatser för den möjlige donatorns egen 
skull. Det finns även en tidsgräns. Den organbevarande behandling-
en får ges som längst i 72 timmar, om det inte finns särskilda skäl för 
ytterligare en kortare tid. Vår bedömning är därför att det är propor-
tionerligt att ge organbevarande behandling och utreda de medicin-
ska förutsättningarna för donation även i de fall den enskildes inställ-
ning till donation är okänd. Begräsningarna av 2 kap. 6 § första 
stycket regeringsformen som våra förslag innebär är alltså förenliga 
med kraven i 2 kap. 21 § regeringsformen. 

15.2.2 Skyddet mot intrång som innebär övervakning och 
kartläggning av den enskildes personliga förhållanden 

I 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen finns ett skydd mot in-
trång i den personliga integriteten. Enligt bestämmelsen är var och 
en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den per-
sonliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär över-
vakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 
Vi har föreslagit att utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation ska få utföras efter att den enskildes inställning till 
donation utretts och resulterat i att det finns förutsättningar för 
donation. Denna utredning kommer således att kunna göras innan 
den enskilde har avlidit, och förslaget bör därför analyseras även i 
förhållande till 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.  

Utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation inne-
bär en kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. I de fall 
den möjlige donatorns inställning till donation är okänd och dona-
tion är tillåten till följd av att han eller hon inte har motsatt sig in-
greppet är det svårt att se att den enskilde skulle ha samtyckt till åt-
gärden. Frågan är därmed om åtgärden ska anses vara ett betydande 
intrång i den personliga integriteten.  

Av förarbetena till bestämmelsen framgår att den är avsedd att 
omfatta endast vissa kvalificerade intrång i den personliga integ-
riteten. Vid bedömningen av vilka åtgärder som ska betraktas som 
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ett betydande intrång ska både åtgärdens omfattning och uppgif-
ternas karaktär beaktas. Det läggs även stor vikt vid ändamålet med 
behandlingen. En hantering som syftar till att utreda brott är således 
normalt mer känslig än en hantering som uteslutande sker för att ge 
myndigheten underlag för förbättringar i kvaliteten i handlägg-
ningen. En annan omständighet kan vara på vilket sätt och för vilka 
ändamål mottagaren av uppgifterna hanterar utlämnade uppgifter.4 

De uppgifter som samlas in om den möjlige donatorn kan vara av 
känslig karaktär. Det handlar om dels uppgifter från tester av bland 
annat HIV eller hepatitsjukdomar, dels uppgifter om den enskildes 
personliga förhållanden som kan ha betydelse för donation. Det kan 
innefatta uppgifter om narkotikamissbruk eller sexuell riskexpone-
ring.5 Samtidigt föreslås utredningen tillåtas först efter att den möj-
lige donatorns inställning till donation utretts och resulterat i att det 
finns förutsättningar för donation. Vi har i avsnitt 13.3 bedömt att 
den allmänna informationen om donation bör innehålla uppgifter 
om utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation. 
För den som inte vill bli föremål för sådan utredning finns möjlighet 
att i förhand säga nej till donation. Vidare är ändamålet med person-
uppgiftsbehandlingen att minska risken för skada hos mottagaren av 
organet eller det biologiska materialet samt att hitta en lämplig mot-
tagare. Ändamålet i sig är alltså inte av integritetskänslig natur jäm-
fört med till exempel övervakning.  

Presumtion för sekretess gäller för uppgifterna hos de vårdgivare 
som tar del av uppgifterna. Det är en begränsad krets av personer 
inom transplantationsverksamheten som tar del av uppgifterna. Vid 
organdonation läggs viss information om donatorn dock in i Scandia-
transplants databas som är tillgängligt för de elva transplantations-
center som deltar i samarbetet. För de transplantationscenter som 
ligger i ett annat land finns också krav på sekretess och datasäkerhet 
i enlighet med artikel 16 i direktivet (2010/53/EU) om kvalitets- och 
säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation. 
Information om en donator registreras först efter att donatorn har 
avlidit eller den enskildes inställning till donation utretts och resul-
terat i att det finns förutsättningar för donation. Informationen blir 

                                                                                                                                                          
4 Prop. 2009/10:80 s. 183 f. 
5 7 kap. och bilaga 3 Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för 
transplantation samt 4 kap. 14 och 22 §§ samt bilagorna 2 och 3 Socialstyrelsens föreskrifter 
om donation och tillvaratagande av vävnader och celler. 
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tillgänglig för transplantationscentren i något annat av de fem an-
slutna EES-staterna först efter att den möjlige donatorn registreras 
som ”actual donor” vilket sker efter att den enskilde har dödför-
klarats. Regeringsformen är inte tillämplig i förhållande till avlidna 
och det har således betydelse för bedömningen av hur omfattande 
intrånget i den personliga integriteten är att tillgängliggörandet av 
uppgifterna sker först efter döden. Syftet med registreringen i Scan-
diatransplant är bland annat att en lämplig mottagare ska kunna iden-
tifieras och att en koppling mellan donator och mottagare ska kunna 
göras vid misstänkt eller konstaterad allvarlig avvikande händelse. 

2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen är endast avsedd att till-
lämpas på kvalificerade intrång i den personliga integriteten. Särskilt 
mot bakgrund av syftet med utredningen av de medicinska förut-
sättningarna för donation och att den enskilde i förhand kan skydda 
sig mot kartläggningen genom att motsätta sig donation anser vi att 
det inte är fråga om ett sådant betydande intrång i den möjlige dona-
torns personliga integritet som avses i 2 kap. 6 § andra stycket reger-
ingsformen.  

Några andra fri- eller rättigheter i 2 kap. regeringsformen berörs 
inte av våra förslag.  

15.3 Skyddet av privatlivet i Europakonventionen 

Bedömning: Förslaget om att organbevarande behandling får ges 
innan den enskildes inställning till donation utretts och förslaget 
om utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation 
innebär inskränkningar i skyddet av privatlivet i artikel 8.1 Europa-
konventionen. Förslagen uppfyller dock kraven i artikel 8.2 Europa-
konventionen för att inskränkningar ska få göras. Även i övrigt är 
våra förslag förenliga med Europakonventionen.  

15.3.1 Fysisk integritet och medicinska åtgärder 

Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt 
för sitt privatliv. Begreppet privatliv är brett och innefattar bland 
annat fysisk och personlig integritet. Respekten för en persons auto-
nomi är en viktig princip och en grundläggande del av skyddet av 
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privatlivet i artikel 8.6 Europadomstolens praxis är relativt tydlig vad 
gäller medicinska åtgärder som ges till en medveten, beslutsför-
mögen person. Åtgärder utan ett informerat samtycke från den en-
skilde är i sådana fall ett ingrepp i den enskildes integritet och intrång 
i skyddet av privatlivet.7 I de fall organbevarande behandling blir 
aktuell rör det sig dock om vård av en medvetslös person som är 
döende och där det således inte är möjligt att avvakta med åtgärden 
till dess den enskilde är i stånd att ta ställning till insatsen. Vi har inte 
hittat något avgörande som liknar situationen vid organbevarande 
behandling där det är fråga om vård som inte ges i syfte att bota och 
behandla patienten.  

I flera avgöranden har Europadomstolen hänvisat till Biomedicin-
konventionen.8 Sverige har dock inte ratificerat den. Flera länder 
som ratificerat konventionen har också liknande bestämmelser som 
de vi föreslår.  

Europadomstolen har i ett mål som gäller avbrytande av livsuppe-
hållande behandling uttalat att, inom den sfär som rör slutet av livet 
precis som inom den sfär som rör början av livet, staterna måste till-
låtas ha en viss bedömningsmarginal (margin of appreciation).9 I sam-
ma mål uttalade Europadomstolen att det är patienten som är den 
primära parten i beslutsfattandet och vars samtycke är det centrala. 

10 Detta gäller även om patienten inte är förmögen att uttrycka sin 
inställning. Patienten ska involveras i beslutsfattandet i ljuset av 
tidigare uttryckta önskemål som kan ha uttryckts till en familjemed-
lem eller en nära vän. I avsaknad av förhandsdirektiv eller tidigare 
uttryckta önskemål tillämpas i vissa länder krav på att försöka fast-
ställa patientens ”presumerade önskemål”. Slutligen poängterade dom-
stolen rätten för var och en att motsätta sig behandling som förlänger 
ens liv.11  

Frågan om organbevarande behandling befinner sig inom den sfär 
som rör frågor kring slutet av livet, och detta talar alltså för att det 

                                                                                                                                                          
6 Europadomstolens dom den 29 april 2002 i målet Pretty mot Storbritannien, (nr 2346/02).  
7 Se exempelvis Europadomstolens dom i Pretty mot Storbritannien, dom den 10 juni 2010 i 
målet Jehovas vittnen Moskva m.fl. mot Ryssland (nr 302/02) och Europadomstolens beslut 
den 9 juni 2015 i målet G.H mot Ungern (nr 54041/14). 
8 Se exempelvis Europadomstolens dom den 9 mars 2004 i målet Glass mot Storbritannien 
(61827/00) och dom den 8 november 2011 i målet V.C mot Slovakien (18968/07).  
9 Europadomstolens dom den 5 juni 2015 i målet Lambert m.fl. mot Frankrike (nr 46043/14) p. 148. 
10 Uttalandet rör frågan om överträdelse av rätten till liv i artikel 2 men vi bedömer ändå att 
dessa uttalanden även är relevanta i förhållande till artikel 8.  
11 Målet Lambert m.fl. mot Frankrike p. 178–180. 
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finns en viss bedömningsmarginal. Bestämmelserna om organbevar-
ande behandling knyts till 3 § transplantationslagen. Systemet är kon-
struerat för att så långt det är möjligt utreda den enskildes inställning 
till donation och därmed även till organbevarande behandling och 
utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation. I första 
hand utreds den enskildes uttryckta inställning, exempelvis genom 
registrering i donationsregistret eller uttryckt till närstående. Om 
den enskilde inte uttryckligen tagit ställning, blir närstående en ut-
tolkare av den enskildes vilja. Om den enskildes vilja är okänd, får 
donation och därmed även organbevarande behandling och utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation ändå ske. 
För de som inte vill bli föremål för sådan behandling finns möjlighet 
att i förhand motsätta sig donation och därmed även sådana åtgärder. 
På detta sätt involveras patienten i beslutsfattandet, och den organ-
bevarande behandling som ges efter att den enskildes inställning ut-
retts bör vara förenlig med skyddet av privatlivet. Detsamma gäller 
utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation. 

 Den organbevarande behandling som ges innan den enskildes in-
ställning till donation utretts kommer däremot inte att kunna base-
ras på den enskildes inställning. Mycket talar därför för att den organ-
bevarande behandlingen som ges innan den enskildes inställning 
utretts är ett intrång i skyddet av privatlivet. Enligt artikel 8.2 kan 
dock rätten till privatliv under vissa förutsättningar inskränkas. In-
skränkningen får göras med stöd av lag och om det i ett demokratiskt 
samhälle är nödvändigt med hänsyn till bland annat skydd för hälsa. 
Exempelvis har skyddet för hälsa ansetts vara tillämpbart vid vägran 
att registrera ett barn som fötts genom surrogatmoderskap12 och vid 
genomförande av obligatoriskt vaccinationsprogram.13  

Syftet med den organbevarande behandlingen är att göra organ-
donation möjlig vilket i sin tur har som ändamål att ge vård till svårt 
sjuka patienter som annars skulle dö eller få en betydligt sämre livs-
kvalitet. Inskränkningen av rättigheten som följer av våra förslag görs 
alltså till skydd för hälsa. Att tillåta organbevarande behandling 
innan den enskildes inställning är utredd är som vi konstaterat ovan 
nödvändigt eftersom åtgärden i stort sett är en förutsättning för att 
organdonation ska vara möjlig. Förslaget till reglering är också pro-
portionerligt. Detsamma är fallet, om den organbevarande behandling 

                                                                                                                                                          
12 Europadomstolens dom den 26 juni 2014 i målet Mennesson mot Frankrike (nr 65192/11). 
13 Europadomstolens dom den 15 mars 2012 i målet Solomakhin mot Ukraina (nr 24429/03). 
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som ges efter att den möjlige donatorns inställning utretts skulle 
anses vara i strid med skyddet av hans eller hennes privatliv.  

Vi har i avsnitt 11.3.3 föreslagit att närståendevetot ska avskaffas. 
Europadomstolen har i två mål som rör donation från avlidna i 
Lettland funnit att donation utgjorde en inskränkning i rätten till 
respekt för nära anhörigas privatliv. Nära anhöriga hade rätt att en-
ligt lettisk lag samtycka till eller motsätta sig tillvaratagandet, men 
de informerades inte om ingreppen. Domstolen fann att den lettiska 
rätten gav nära anhöriga rätt att uttrycka sin inställning men att lagen 
var otydlig om hur denna rättighet skulle kunna utövas och att in-
skränkningen därmed inte skedde med stöd av lag i den mening som 
avses i artikel 8.2 Europakonventionen.14 Vi bedömer att dessa domar 
inte påverkar möjligheten att upphäva närståendevetot utan att de 
reglerar statens skyldigheter för det fall staten tillerkänner närstå-
ende en sådan rättighet.  

15.3.2 Personlig integritet och behandling av personuppgifter 

En annan aspekt av rätten till respekt för privatlivet är skyddet av 
den personliga integriteten och behandlingen av personuppgifter. 
Europadomstolen har uttalat att skyddet av medicinska personupp-
gifter är av fundamental vikt för en persons åtnjutande av skyddet 
för privatlivet.15 Målet M.S. mot Sverige gällde frågan om överläm-
nande av medicinska uppgifter från en vårdgivare till Försäkrings-
kassan utan samtycke från den enskilde.16 Europadomstolen be-
dömde att handlingarna innehöll uppgifter av privat och känslig natur. 
Även om uppgifterna var skyddade av sekretess hos den mottagande 
myndigheten, innebar överlämnandet till en annan myndighet att 
uppgifterna spreds till en vidare krets. Överlämnandet av uppgifterna 
tjänade även ett annat syfte (underlag för prövning av livränta) än 
det de ursprungligen samlats in för (medicinsk behandling). Över-
lämnandet var därför enligt domstolen ett intrång i den sökandes 
skydd för privatlivet, trots att de skulle ligga till grund för en pröv-
ning av hennes ansökan om livränta. Domstolen fann därefter att 

                                                                                                                                                          
14 Europadomstolens dom den 24 juni 2014 i målet Petrova mot Lettland (nr 4605/05) och 
dom den 13 januari 2015 i målet Elberte mot Lettland (nr 61243/08). 
15 Europadomstolens dom den 25 februari 1997 i målet Z. mot Finland (nr 22009/93). 
16 Europadomstolens dom den 27 augusti 1997 i målet M.S. mot Sverige (nr 74/1996/693/885). 
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överlämnandet, som skedde med stöd av en lagreglerad uppgifts-
skyldighet, uppfyllde kraven för inskränkning i artikel 8.2.  

Mycket talar för att den personuppgiftsinsamling och överföring 
av uppgifter som sker i samband med utredningen av de medicinska 
förutsättningarna för donation kan ses som ett intrång i skyddet av 
privatlivet, i vart fall i de situationer då donation är tillåten på grund 
av att den enskildes inställning är okänd. Frågan är därmed om in-
skränkningen av skyddet av privatlivet som våra förslag innebär upp-
fyller kraven i artikel 8.2 Europakonventionen. Vi föreslår att det i 
lag ska regleras när utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation ska få ske på en levande person och att det även ska 
införas en uppgiftsskyldighet avseende utlämnande av nödvändiga 
uppgifter för att sådan utredning ska kunna genomföras. Syftet med 
utredningen är att göra en grundlig riskbedömning av organet och 
dess egenskaper, hitta en matchande mottagare och minimera risk-
erna för mottagaren. Inskränkningen görs alltså till skydd för hälsa. 
Utredningen är en förutsättning för att donation ska vara möjlig. Att 
den tillåts innan den enskilde har avlidit är en förutsättning för att 
kontrollerad DCD ska kunna utföras men minimerar också tiden en 
person får organbevarande behandling utan att kunna bli orgando-
nator. För att detta ska vara möjligt måste överföring av person-
uppgifter mellan olika vårdgivare vara tillåtet. Uppgifterna omfattas 
av sekretess även hos de mottagande vårdgivarna. Vi har föreslagit 
att utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation får 
tillåtas först efter att den enskildes inställning till donation utretts 
och resulterat i att det finns förutsättningar för donation. Den som 
inte vill bli föremål för sådan utredning kan alltså skydda sig mot 
detta genom att i förhand motsätta sig donation. Regleringen är 
alltså både nödvändig i ett demokratiskt samhälle och proportionerlig.  

Även i övrigt är våra förslag förenliga med Europakonventionen. 
Vi kan inte heller se att våra förslag inte skulle vara förenliga med 
Europarådets dataskyddskonvention.17 

 

                                                                                                                                                          
17 Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk data-
behandling av personuppgifter. 
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16 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

16.1 Ikraftträdande 

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2020. 

 
Våra förslag kompletterar Utredningen om donations- och trans-
plantationsfrågors betänkande1 som överlämnades till Socialdeparte-
mentet redan 2015. Det är således en lagstiftningsprocess som pågått 
under lång tid. Det är därför särskilt angeläget att de lagändringar vi 
har föreslagit kan träda i kraft så snart som möjligt. Det är visserligen 
så att beredningen av våra förslag kommer att ta en viss tid. Lagför-
slagen berör frågor som är komplexa utifrån etisk, juridisk och medi-
cinsk synvinkel där även frågor om förhållandet till regeringsformen 
och Europakonventionen aktualiseras. Samtidigt är våra förslag i huvud-
sak en kodifiering av vad som redan görs i dag. 

Vi bedömer därför, med hänsyn till den tid som kan beräknas gå 
åt för remissförfarande, fortsatt beredning inom Regeringskansliet, 
inhämtande av Lagrådets yttrande och riksdagsbehandling, att de nya 
bestämmelserna bör kunna träda i kraft redan den 1 september 2020.  
  

                                                                                                                                                          
1 SOU 2015:84. 
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16.2 Övergångsbestämmelser 

Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte. 

 
Våra förslag innefattar till stor del åtgärder som redan utförs. Det 
talar mot att särskilda övergångsbestämmelser skulle behövas. Vi har 
i avsnitt 13.3 konstaterat att Socialstyrelsen genom sin instruktion 
har ett särskilt ansvar för att allmänheten ska få kontinuerlig infor-
mation om donation och därmed även om vad som följer av våra för-
slag. Vi anser därför inte att det ska införas några särskilda övergångs-
bestämmelser för de som vid tidpunkten för ikraftträdandet tagit 
ställning till donation. Det finns inte heller i övrigt skäl att införa 
särskilda övergångsbestämmelser med anledning av våra förslag. 
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17 Konsekvenser av förslagen 

17.1 Kommittéförordningens krav samt våra direktiv 

I 14 och 15 §§ kommittéförordningen (1998:1474) ställs krav på 
kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar av de för-
slag som en utredning ger. Av 15 a § följer vidare att, om ett betänkande 
innehåller förslag till nya eller ändrade regler, förslagens kostnads-
mässiga och andra konsekvenser ska anges i betänkandet. Konsekven-
serna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i kon-
sekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Enligt 6 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgiv-
ning ska en konsekvensutredning vid regelgivning innehålla  

1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå, 

2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det 
man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte 
kommer till stånd, 

3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen, 

4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutande-
rätt grundar sig på, 

5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 
övervägda regleringsalternativen, 

6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Euro-
peiska unionen, och 
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7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 
informationsinsatser. 

Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt, ska konsekvens-
utredningen enligt 7 §, utöver vad som följer av 6 § och i den om-
fattning som är möjlig, innehålla en beskrivning i en rad olika 
avseenden.  

Av 16 § kommittéförordningen framgår att regeringen får ange 
närmare i utredningsuppdraget vilka konsekvenser som ska belysas i 
betänkandet. Enligt våra direktiv ska utredaren i förekommande fall 
särskilt beräkna och redovisa kostnader för landsting och andra 
aktörer inom och utanför den etablerade hälso- och sjukvården på 
lång och på kort sikt samt vilka andra konsekvenser förslagen får för 
sjukvårdshuvudmännen och de berörda myndigheterna. Utredaren 
ska i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen beakta proportiona-
litetsprincipen beträffande eventuella inskränkningar av den kom-
munala självstyrelsen i sina redogörelser, analyser och förslag. 

17.2 Uppdraget och vad vi vill uppnå 

Vårt uppdrag är att reglera vilka medicinska insatser som ska kunna 
ges till en levande person för att göra donation av organ möjlig när 
personen har avlidit samt vad som ska gälla i fråga om den enskildes 
liksom närståendes inställning. I korthet är syftet med våra förslag 
att 

• skapa ett rättssäkert och tydligt lagstöd för den behandling som 
är nödvändig för att donation efter döden ska kunna äga rum och 
som i allt väsentligt ges redan i dag, 

• säkerställa att lagstödet tar hänsyn till och inrymmer såväl DBD 
som kontrollerad DCD, 

• göra tydligt när den enskildes inställning till donation får utredas 
samt vilken roll närstående har, och 
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• göra tydligt när utredningen av de medicinska förutsättningarna 
för donation av organ och annat biologiskt material får göras på 
en levande person i syfte att utreda möjligheten till donation efter 
döden. Ett mål har vidare varit att göra en sådan utredning möjlig 
utan att sekretess hindrar att uppgifter kan lämnas från exempel-
vis en intensivvårdsavdelning till en transplantationskoordinator. 

Vi föreslår att det i transplantationslagen ska tas in särskilda bestäm-
melser om medicinska insatser som får vidtas på en levande männi-
ska i syfte att göra donation möjlig efter att denne har avlidit. Detta 
kallar vi för organbevarande behandling. Behandlingen syftar till att 
förebygga, diagnostisera och behandla svikt i nödvändiga organfunk-
tioner. Av lagen ska det framgå bland annat under vilken tid som 
organbevarande behandling ska få ges. Dessutom föreslår vi regle-
ring om när den enskildes inställning till donation ska få utredas, när 
utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation får ut-
föras på en levande person samt sekretessbrytande bestämmelser 
som tar sikte på utredningen av de medicinska förutsättningarna för 
donation av organ och annat biologiskt material.  

Genom att ett tydligt lagstöd införs för de insatser som är en för-
utsättning för donation av organ kan en enhetlig tillämpning över 
landet främjas. Detta bidrar till förutsebarhet och en rättssäker ord-
ning.  

Våra förslag innebär att verksamhet som redan pågår ska lagfästas. 
En målsättning med de föreslagna bestämmelserna har varit att de 
ska vara tillräckligt preciserade men samtidigt så flexibla att de inte 
utesluter att lämpliga tekniker kan utvecklas. Med tiden kan det 
tänkas att nya förfinade metoder inom det medicinska området med-
för att fler organ än i dag kan tillvaratas. Detta är alltså något det 
föreslagna regelverket medger. Ett exempel är att bestämmelserna 
inte hindrar att kontrollerad DCD införs varaktigt i Sverige. Genom 
det sätt på vilket regelverket är konstruerat förutser vi att DCD inte 
negativt kommer att påverka antalet DBD-processer. Detta är vik-
tigt eftersom DBD är den metod som för närvarande gör det möjligt 
att tillvarata flest organ per donator. 

Ett av våra förslag rör personer som vid sin död var vuxna och 
hade en funktionsnedsättning av sådan art och grad att personen i 
fråga uppenbarligen aldrig hade haft förmågan att förstå innebörden 
av och ta ställning till ett donationsingrepp. Vi föreslår att dessa 
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personer undantas från bestämmelserna om donation från avlidna. 
Det innebär att denna mycket snäva krets av personer inte kommer 
att kunna donera organ efter döden eller få organbevarande behand-
ling. Effekten av detta för donationsfrekvensen bedöms vara försum-
bar.  

Enligt våra direktiv ska vi säkerställa att de förslag som vi ger inte 
får en negativ påverkan på allmänhetens förtroende för donations-
verksamheten. Vi bedömer att förslagen mot bakgrund av det ovan 
sagda snarare kan komma att främja allmänhetens förtroende för 
donations- och transplantationsverksamheten. 

17.3 Samhälls- och hälsoekonomiska konsekvenser 

17.3.1 Intäkter och kostnader för sjukvårdshuvudmännen 
och för samhället 

Det är en etablerad sjukvårdspolitisk ståndpunkt att förutsättning-
arna för organdonation ska vara goda och att verksamheten ska 
främjas. Skälet till detta är att transplantation i många fall kan vara 
den enda behandlingen som står till buds för personer som lider av 
svår organsvikt. För en del personer med organsvikt kan det finnas 
alternativa behandlingsmetoder, men dessa är oftast både tidskrä-
vande och begränsar patientens rörlighet och livskvalitet. Härutöver 
är transplantation ekonomiskt lönsamt jämfört med andra behand-
lingsalternativ (se ett exempel nedan). Transplantation är alltså en 
både nödvändig och kostnadseffektiv behandlingsmetod.  

Utredningen om donations- och transplantationsfrågor presen-
terade en hälsoekonomisk studie som genomfördes av Hälsoekonomi, 
Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet.1 Studien 
gällde njurtransplantationer. Njurtransplantation är den vanligaste 
formen av transplantation i svensk sjukvård och utgör mer än hälften 
av alla organtransplantationer. Syftet med den ekonomiska utvärde-
ringen var att jämföra värdet av en behandling i form av transplan-
tation i förhållande till den mest relevanta alternativa behandlingen. 
Uppdraget innebar att studera hälso- och sjukvårdens kostnader för 
njurtransplantationer och dialys. Slutsatsen var att njurtransplanta-

                                                                                                                                                          
1 SOU 2015:84 s. 269 ff.  
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tioner medför en betydande minskning av hälso- och sjukvårdskost-
naderna över 10 år i förhållande till dialys. Besparingen per patient 
uppgår till över 70 procent av förväntade kostnader utan trans-
plantation för de första sex åren efter transplantationen för att sedan 
minska till 66 procent efter 10 år. Storleken på besparingen påverkas 
av utfallet av transplantationen, och de största besparingarna note-
rades naturligtvis för lyckade sådana ingrepp.2  

Vi utgår från att ett tydligt lagstöd om organbevarande behand-
ling kommer att vara ett stöd för de människor som kan komma i 
kontakt med donationsverksamhet, till exempel patienter och när-
stående och personal inom hälso- och sjukvård. Detta kan på sikt 
leda till att ett större antal organ tillvaratas från avlidna. Det före-
slagna regelverket medger även att den medicinska utvecklingen kan 
medföra att fler organ doneras i framtiden vilket är ett uttalat sjuk-
vårdspolitiskt mål. Det är alltså rimligt att anta att ny medicinsk 
teknik i kombination med den nya regleringen över tid kan komma 
att generera fler donationer.  

2015 års utredning föreslog ett antal åtgärder med det gemen-
samma syftet att bland annat öka antalet organdonatorer i Sverige. 
Utredningen bedömde att förslagen skulle leda till att mellan 100–
150 donatorer skulle tillkomma per år och att därigenom ytterligare 
cirka 600–650 patienter skulle kunna transplanteras årligen utöver 
vad som nu sker. Utredningen gjorde bedömningen med utgångs-
punkt i de beräkningar som gjordes i den nyss nämnda hälsoeko-
nomiska studien. Slutsatsen var att vinsterna beträffande njurtrans-
plantationer skulle innebära besparingar i sjukvården om mellan 70 
och 80 miljoner kronor per år. Vinsterna av övriga typer av trans-
plantationer antogs vara betydande, men några närmare beräkningar 
presenterades inte.  

Det är svårt att förutse i vilken mån våra förslag kommer att leda 
till fler donationer. Det är dock troligt att effekterna på antalet 
donerade organ åtminstone inledningsvis kommer att vara relativt 
begränsade. Förslagen bör inte medföra några ökade nettokostnader 
för sjukvårdshuvudmännen. Om våra förslag på sikt, exempelvis i 

                                                                                                                                                          
2 Det bör påpekas att den presenterade informationen är endast en del av kostnadssidan i en 
ekonomisk utvärdering. Härutöver finns andra kostnader (till exempel en patients tidskost-
nad, ytterligare kostnader för hälso- och sjukvård i form av extra resurstillgång för vård av 
möjliga donatorer, kostnader för läkemedel för transplanterade patienter) och vinster (till 
exempel att en transplanterad patient kan få förmåga att förvärvsarbeta i en högre utsträckning 
än tidigare) som bör beaktas. Se vidare SOU 2015:84 s. 276 ff. 
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kombination med den medicinska utvecklingen, leder till en större 
ökning av antalet donationer bör inte heller detta leda till ökade 
kostnader för sjukvårdshuvudmännen, snarare tvärtom. Detta stöder 
vi på den slutsats som 2015 års utredning kom fram till. 

17.3.2 Intäkter och kostnader för staten 

Våra förslag är i huvudsak lagtekniska och bedöms kunna genom-
föras utan att påverka statens kostnader. 

Socialstyrelsen har enligt 7 a § förordningen med instruktion för 
Socialstyrelsen ansvar för nationell samordning och spridning av 
kunskap avseende frågor om donation och transplantation av organ 
och vävnader. Regeringen har vidare gett Socialstyrelsen i uppdrag 
att inrätta ett Nationellt Donationscentrum under år 2018 och 2019, 
som därefter ska införlivas i myndighetens ordinarie verksamhet. 
Syftet är att samla och stärka Sveriges arbete med donation för att 
öka antalet organdonationer, och centret ansvarar för bland annat 
information till allmänheten. Därmed är förutsättningarna goda för 
adekvata informationsinsatser med anledning av våra förslag. Social-
styrelsen har även goda förutsättningar för att nå ut till allmänheten 
och informera om donationsregistret för att stärka registrets roll. 
Några särskilda merkostnader bör därmed inte bli aktuella. 

17.4 Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Vi föreslår inga förändringar i förhållande till hälso- och sjukvårdens 
uppgifter eller organisation utan endast en tydligare reglering av när 
och under vilka förutsättningar organbevarande behandling får ges 
och utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation får 
utföras. Vi förutser inga konsekvenser till följd av våra förslag som 
påverkar det kommunala självstyret. 
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17.5 Konsekvenser av regelgivning 

Vi bedömer att regelgivning är nödvändig för att lösa den förelagda 
uppgiften. Förslagen syftar i huvudsak till att skapa tydlighet, rätts-
säkerhet och enhetlig tillämpning i hela landet Till följd av stadgan-
det i 2 kap. 6 § regeringsformen måste några av bestämmelserna ges 
i form av lag. Även övriga bestämmelser bör för sammanhangets 
skull ges i samma lag. Något alternativ till lagstiftning har därför inte 
funnits. I kapitel 15 presenterar vi en utförlig analys av våra förslag i 
förhållande till regeringsformen och Europakonventionen.  

Det är i första hand hälso- och sjukvårdspersonal och myndig-
heter som redan har uppgifter på området som kommer att tillämpa 
de nya reglerna. Även enskilda som på något sätt har eller kommer 
ha kontakt med donations- och/eller transplantationsverksamhet 
berörs. De myndigheter som berörs är framför allt Socialstyrelsen, 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Rättsmedicinalverket och 
Polismyndigheten. Socialstyrelsen har, som nämns ovan, uppdrag 
inom donations- och transplantationsområdet att exempelvis infor-
mera allmänheten och vidta kunskapsstödjande insatser till hälso- 
och sjukvården. IVO ansvarar för tillsyn över bland annat hälso- och 
sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal. Polismyndigheten berörs 
när det kan vara aktuellt att göra en rättsmedicinsk undersökning. 
När det finns skäl att göra en sådan undersökning ska hälso- och 
sjukvården anmäla dödsfallet till Polismyndigheten. Polismyndig-
heten tar då ställning till om det är möjligt att göra ett donations-
ingrepp eller om det skulle kunna äventyra resultatet av den rätts-
medicinska undersökningen.3 Detta görs ofta efter samråd med 
Rättsmedicinalverket. Rättsmedicinalverket har inget särskilt upp-
drag inom donationsverksamhet, men då verksamheten tillåter till-
varatar myndigheten vävnad för transplantation. Cirka 25 procent av 
alla vävnadsdonationer i Sverige kommer från någon av Rättsmedi-
cinalverkets sex rättsmedicinska enheter. Vår bedömning är att våra 
förslag inte kommer att förändra eller påverka de uppgifter inom 
donation som dessa myndigheter har i dag.  

För såväl hälso- och sjukvårdspersonal som för enskilda innebär 
den föreslagna regleringen att det blir tydligt när och under vilka 
förutsättningar som organbevarande behandling får ges. Regleringen 
kommer också att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att 

                                                                                                                                                          
3 Vi redogör för detta i avsnitt 14.3.  

487



Konsekvenser av förslagen SOU 2019:26 

256 

utreda de medicinska förutsättningarna för donation efter döden i 
och med att vi föreslår en sekretessbrytande bestämmelse för att en 
sådan fullständig utredning ska kunna genomföras. 

17.6 Skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till EU 

Ett par EU-direktiv inom donationsområdet bör nämnas. I Social-
styrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader 
och celler finns bland annat bestämmelser om utredning av de medi-
cinska förutsättningarna inför tillvaratagande av vävnader och celler. 
I en bilaga till föreskrifterna framgår vilka obligatoriska tester som 
ska göras inför en eventuell donation. Dessa bestämmelser har sin 
grund i genomförandedirektivet av EU:s vävnadsdirektiv.4  

Bestämmelserna i EU:s organdirektiv5 tar sikte på att i olika ske-
den i hanteringen av mänskliga organ avsedda för transplantation 
säkra kvaliteten och säkerheten hos dessa organ. Direktivet inne-
håller bland annat bestämmelser om organ- och donatorkarakterise-
ring (det vill säga utredning av de medicinska förutsättningarna inför 
donation av organ). I Sverige är dessa bestämmelser genomförda genom 
Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ av-
sedda för transplantation. Vilka uppgifter som ska hämtas in som 
underlag för karakteriseringen framgår av bilagor till föreskrifterna.  

Våra förslag om när och under vilka förutsättningar en utredning 
av de medicinska förutsättningarna för donation får göras påverkar 
inte de bestämmelser som följer av nu nämnda direktiv.  

17.7 Konsekvenser i övrigt 

Vi bedömer att förslagen inte ger effekter av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga, sysselsättning i offentlig 
service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar 
eller konkurrensförmåga, för jämställdheten mellan kvinnor och 

                                                                                                                                                          
4 EU:s direktiv (2006/17/EG) om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/23/EG när det gäller vissa tekniska krav för donation, tillvaratagande och kontroll av 
mänskliga vävnader och celler. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och 
säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation. 
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män eller villkor i övrigt eller förutsättningar att nå de integrations-
politiska målen. Ett tydligt regelverk kan möjligen minska incita-
menten för organhandel. I ett delbetänkande (SOU 2019:1) har vi 
därtill föreslagit att Sverige ska tillträda Santiagokonventionen vilket 
syftar till att stärka arbetet med att minska organhandel. 
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18 Författningskommentar  

18.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:831) 
om transplantation m.m. 

3 §  

Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt 
ändamål får tas från en avliden människa om denne har medgett det 
eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överens-
stämmelse med den avlidnes inställning. 

I annat fall än som avses i första stycket får biologiskt material 
tas, om inte den avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant ingrepp 
eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns anledning att anta 
att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning. 

Är uppgifterna om den avlidnes inställning motstridiga, får in-
greppet inte genomföras. Detsamma gäller, om den avlidne vid sin död 
var vuxen och hade en funktionsnedsättning av sådan art och grad att 
han eller hon uppenbarligen aldrig hade haft förmågan att förstå inne-
börden av och ta ställning till ett sådant ingrepp. Ingreppet får inte heller 
genomföras om det annars finns särskilda skäl mot det. 

 
Tredje stycket i paragrafen ändras på så sätt att ingrepp inte får genom-
föras, om den avlidne vid sin död var vuxen och hade en funktions-
nedsättning av sådan art och grad att han eller hon uppenbarligen 
aldrig hade haft förmågan att förstå innebörden av och ta ställning 
till ett donationsingrepp. Förslaget behandlas i avsnitt 9.2.3.  

Syftet med ändringen är att som donatorer utesluta den krets av 
vuxna som aldrig har haft förmåga att på förhand ta ställning för eller 
emot donation av organ och annat biologiskt material. I första hand 
omfattas avlidna som medan de var i livet inte hade förmåga att ta 
ställning till donation på grund av intellektuell funktionsnedsätt-
ning, exempelvis utvecklingsstörning. Även avlidna som vid sin död 
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hade andra funktionsnedsättningar, exempelvis grav autism kan om-
fattas. Funktionsnedsättningen kan även ha uppkommit exempelvis 
till följd av en olycka i barndomen. Det avgörande är att funktions-
nedsättningen varit av sådan art och grad att den avlidne under sitt 
vuxna liv aldrig hade förmågan att ta ställning till ingreppet. Med in-
grepp avses detsamma som åtgärd i paragrafens första stycke. Bestäm-
melsen är alltså tillämplig på en avliden som till följd av en medfödd 
eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning aldrig hade förmågan att 
som vuxen ens med stöd och särskilt anpassad information förstå 
information om och ta ställning till tillvaratagande av organ och annat 
biologiskt material. Kravet på att det ska vara uppenbart att den av-
lidne aldrig hade haft en sådan förmåga innebär att det ska finnas ett 
klart stöd för att den avlidne under sitt vuxna liv var beslutsoförmögen 
i donationsfrågan.  

Det kommer inte att vara möjligt för hälso- och sjukvården att 
bedöma den avlidnes förmåga vid varje ögonblick av dennes liv utan 
det blir en generell bedömning som får göras av vilken förmåga den 
avlidne hade att över huvud taget ta till sig information om och ta 
ställning till tillvaratagande av organ och annat biologiskt material. 
Denna bedömning får göras utifrån uppgifter i patientjournalen samt 
i dialog med närstående. Även god man, förvaltare eller omsorgsper-
sonal som har god kännedom om den avlidne kan vara viktiga infor-
mationskällor. Bedömningen av vilka som omfattas av bestämmelsen 
ska vara restriktiv och det är därmed endast en mycket begränsad 
krets som undantas.  

Till följd av denna ändring i sak har ordalydelsen i paragrafens 
sista stycke justerats. Innebörden av bestämmelsens övriga delar är 
oförändrad. 

4 § 

Om det finns närstående till den avlidne, får ingrepp inte genomföras 
innan någon av dessa har underrättats om det tilltänkta ingreppet. 
Ingrepp får ändå genomföras, om den avlidne har medgett ingreppet och 
det inte har varit möjligt att komma i kontakt med någon närstående 
till honom eller henne.  
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I paragrafen har begreppet ”personer som stått den avlidne nära” 
ersatts av begreppet ”närstående” vilket är det uttryck som används 
på andra områden inom hälso- och sjukvården. Någon ändring i sak 
är härvid inte avsedd. Även vissa andra redaktionella ändringar har 
gjorts i paragrafen, vilka inte heller är avsedda att medföra någon 
ändring i sak. Förslaget behandlas i avsnitt 11.5.2. 

 Paragrafen ändras även på så sätt att närståendes möjlighet att för-
bjuda ingrepp i de fall biologiskt material får tas enligt 3 § andra 
stycket transplantationslagen, så kallat närståendeveto, tas bort. Som 
en följd av detta tas även skyldigheten att underrätta närstående om 
rätten att förbjuda ingreppet bort liksom skyldigheten att ge när-
stående skälig tid att ta ställning till ingreppet. Förslaget behandlas i 
avsnitt 11.3.3. 

Slutligen har paragrafen ändrats genom ett tillägg där det görs 
klart att ingrepp får genomföras, även om det inte har varit möjligt 
att komma i kontakt med någon närstående till den avlidne, om den 
avlidne har medgett ingreppet Detta är alltså ett undantag från 
huvudregeln och är tillämpligt i de situationer där den möjlige dona-
torn uttryckligen har medgett donation. Ett sådant medgivande kan 
ha lämnats skriftligen, exempelvis på donationskort eller genom regi-
strering i donationsregistret. Ett medgivande kan även ha lämnats 
muntligen, exempelvis till hälso- och sjukvårdspersonal i nära an-
slutning till döden. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas i de undan-
tagssituationer där hälso- och sjukvården uttömt möjligheterna att 
komma i kontakt med någon närstående till den möjlige donatorn. 
Eftersökningar av eventuella närstående kan exempelvis ske med 
bistånd av Polisen. Om den möjlige donatorn inte uttryckligen har 
medgett donation och hans eller hennes inställning således är okänd, 
är alltså undantaget inte tillämpligt. I de fall närstående finns får i ett 
sådant fall något ingrepp inte ske om närstående inte kan underrättas 
om det tilltänkta ingreppet. Förslaget behandlas i avsnitt 11.4. 

Organbevarande behandling 

4 a §  

En möjlig donator får ges organbevarande behandling efter att en legi-
timerad läkare i samråd med en annan legitimerad läkare har gjort 
ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande 
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behandling. Med organbevarande behandling avses intensivvårdsin-
satser så som respiratorbehandling och farmakologiska insatser samt 
andra åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förut-
sättningarna för transplantation. 

Den organbevarande behandlingen får ges under förutsättning att 
1. den inte kan anstå till efter döden, 
2. den inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada för den 

möjlige donatorn, och  
3. den inte hindrar insatser för den möjlige donatorns egen skull. 

 
Paragrafen är ny och innehåller grundläggande bestämmelser om vad 
som avses med organbevarande behandling. Förslaget behandlas i 
avsnitt 7.3, 8.3 och 8.4. 

Enligt första stycket får organbevarande behandling ges till en 
möjlig donator efter ställningstagandet att inte inleda eller inte fort-
sätta livsuppehållande behandling. Med möjlig donator avses en pati-
ent som initialt bedöms kunna bli lämplig som donator, i detta fall 
av organ. Detta är i grunden en medicinsk bedömning. I första hand 
rör det sig om personer som till följd av en allvarlig nytillkommen 
hjärnskada skulle kunna bli aktuella som DBD-donatorer. Om DCD 
införs varaktigt, skulle även andra patientgrupper kunna bli aktuella.  

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) 
om livsuppehållande behandling finns bestämmelser om ställnings-
tagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behand-
ling. I förevarande bestämmelse ställs dock krav på att ställnings-
tagandet ska vara gjort av en legitimerad läkare i samråd med en annan 
legitimerad läkare för att organbevarande behandling ska få ges. 
Detta är samma krav som ställs på ställningstagandet i förordningen 
(2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen för att genom 
direktåtkomst få söka efter uppgifter om en person. Med samråd av-
ses detsamma som rådgöra i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om livsuppehållande behandling. Bestämmelsen innebär inte någon 
direkt reglering av ställningstaganden om livsuppehållande behand-
ling utan anger endast under vilka förutsättningar organbevarande 
behandling får ges. 

Med organbevarande behandling avses intensivvårdsinsatser så 
som respiratorbehandling och farmakologiska insatser samt andra 
åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förutsätt-
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ningarna för transplantation. Den behandling som avses är huvud-
sakligen fortsatt respiratorbehandling eller andra former av fortsatt 
stöd av syresättningen, intravenös vätska och näring, blodtrycks-
reglerande läkemedel, antibiotika och annan farmakologisk behand-
ling för att vidmakthålla adekvat syresättning av organen. Åtgärderna 
ska syfta till att bevara organens funktion eller förbättra förutsätt-
ningarna för transplantation. Bestämmelsen är avsedd att ge utrymme 
för medicinsk utveckling. Även andra åtgärder som inte direkt ingår 
som ett led i gängse intensivvård men som bevarar organens funk-
tion eller förbättrar förutsättningarna för transplantation omfattas 
av bestämmelsen. Med detta avses i första hand läkemedelsbehand-
ling som förbättrar resultatet av en transplantation hos mottagaren, 
exempelvis förbättrad långsiktig överlevnad av det transplanterade 
organet. Särskild försiktighet är i dessa fall påkallad. Om möjligt bör 
sådana åtgärder sättas in först efter att utredningen av den enskildes 
inställning till donation enligt 3 § transplantationslagen slutförts och 
resulterat i att det finns förutsättningar för donation.  

Andra stycket innehåller en rad krav för att organbevarande be-
handling ska få ges. Enligt första punkten ska den organbevarande 
behandlingen inte kunna anstå till efter döden. Det innebär att endast 
sådana åtgärder som är nödvändiga att vidta innan döden inträffar för 
att bevara organens funktion eller förbättra förutsättningarna för 
donation får vidtas. Enligt andra punkten får den organbevarande 
behandlingen inte medföra mer än ringa smärta. Det innebär att den 
organbevarande behandlingen får ge upphov till endast mycket be-
gränsade smärtförnimmelser, exempelvis smärtan från ett nålstick 
vilket kan behövas för att ge smärtlindrande farmakologisk behand-
ling. Behandlingen får inte heller medföra mer än ringa skada, vilket 
innefattar såväl fysisk skada som skada i form av omfattande integ-
ritetsintrång. Att åtgärden inte får medföra mer än ringa fysisk skada 
innebär att exempelvis en mindre blödning till följd av ett stick med 
en nål, mindre infektioner med mera får accepteras men att den 
organbevarande behandlingen inte får leda till mer omfattande ska-
dor. Den organbevarande behandlingen får inte heller påskynda 
döden. Bedömningen av risken för att behandlingen åsamkar smärta 
eller skada får göras i förhållande till hur respektive åtgärd kan 
påverka den aktuella patienten och kan alltså skilja sig åt mellan olika 
patienter. Enligt tredje punkten får åtgärderna inte hindra insatser för 
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den möjlige donatorns egen skull. Med detta avses i första hand 
palliativ symtomlindrande behandling. 

4 b §  

Om en möjlig donator får organbevarande behandling, ska hans eller 
hennes inställning till donation enligt 3 § utredas skyndsamt efter ställ-
ningstagandet som avses i 4 a §.  
 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 8.8. 

I paragrafen hänvisas till utredningen av den möjlige donatorns 
inställning till donation enligt 3 § transplantationslagen. I den para-
grafen regleras förutsättningarna för att ta till vara organ och annat 
biologiskt material från avlidna. I 3 § anges att biologiskt material 
avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål får tas från 
en avliden människa, om denne har medgett det eller det på annat 
sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överensstämmelse med den 
avlidnes inställning. I annat fall får biologiskt material tas, om inte 
den avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant ingrepp eller uttalat 
sig mot det eller det av annat skäl finns anledning att anta att in-
greppet skulle strida mot den avlidnes inställning. Är uppgifterna om 
den avlidnes inställning motstridiga eller finns det annars särskilda 
skäl mot ingreppet, får detta inte genomföras. Vidare får enligt vårt 
förslag till ny lydelse av 3 § ingrepp inte heller genomföras, om den 
avlidne vid sin död var vuxen och hade en funktionsnedsättning av 
sådan art och grad att han eller hon uppenbarligen aldrig hade haft 
förmågan att förstå innebörden av och ta ställning till ett sådant 
ingrepp.  

Utredningen enligt 3 § sker i första hand genom sökning i dona-
tionsregistret, kontroll av om det finns donationskort samt samtal 
med närstående. Förslaget innebär att den möjlige donatorns inställ-
ning till donation ska utredas innan den enskilde har avlidit, om han 
eller hon får organbevarande behandling. Utredningen får inledas 
först efter ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsatta livs-
uppehållande behandling, vilket innebär att den enskilde är döende. 

Utredningen av den möjlige donatorns inställning till donation 
ska ske skyndsamt. Det innebär att utredningen ska genomföras så 
snart som möjligt. Paragrafen ger samtidigt utrymme för hälso- och 
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sjukvårdspersonal att ta hänsyn till om närstående är i stånd att med-
verka i utredningen av den möjlige donatorns inställning till dona-
tion. Om den enskilde på donationskort eller i donationsregistret 
angett sin inställning till donation, bör den fortsatta utredningen 
kunna begränsas till en kontroll av att den enskildes inställning inte 
har ändrats.  

4 c § 

Den organbevarande behandlingen ska avslutas skyndsamt, om utred-
ningen enligt 3 § resulterat i att det inte finns förutsättningar för donation. 
 
Av paragrafen, som är ny, framgår att den organbevarande behand-
lingen skyndsamt ska avslutas, om utredningen av den möjlige dona-
torns inställning till donation enligt 3 § transplantationslagen resul-
terar i att det inte finns förutsättningar för donation. Det betyder att 
behandlingen snarast ska upphöra  

1. om den möjlige donatorn har motsatt sig ett ingrepp,  

2. om det finns anledning att anta att ett ingrepp skulle strida mot 
hans eller hennes inställning,  

3. om uppgifterna om den möjlige donatorns inställning är mot-
stridiga,  

4. om det finns särskilda skäl mot ett ingrepp, eller  

5. om den möjlige donatorn är vuxen och har en funktionsnedsätt-
ning av sådan art och grad att han eller hon uppenbarligen aldrig 
har haft förmågan att förstå innebörden av och ta ställning till ett 
sådant ingrepp, i enlighet med vårt förslag till ny lydelse av 3 §.  

Om förutsättningar inte finns för donation, ska den organbevarande 
behandlingen avslutas skyndsamt. Visst utrymme finns dock att ge 
organbevarande behandling en kort tid för att behandlingen ska 
kunna avbrytas på ett värdigt sätt och närstående få möjlighet att ta 
farväl, om detta bedöms lämpligt och inte medför smärta eller skada 
för patienten. Förslaget behandlas i avsnitt 8.9. 
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4 d §  

Den organbevarande behandlingen får pågå i högst 72 timmar från ställ-
ningstagandet som avses i 4 a §. Om det finns särskilda skäl, får sådan 
behandling ges ytterligare en tid.  
 
I paragrafen, som är ny, regleras under hur lång tid den organbevar-
ande behandlingen får ges. Förslaget behandlas i avsnitt 8.7. 

Den organbevarande behandlingen får ges i högst 72 timmar från 
ställningstagandet som avses i 4 a §, det vill säga ställningstagandet att 
inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling. Enligt 
3 kap. 3 § 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livs-
uppehållande behandling ska det i patientjournalen antecknas när 
ställningstagandet att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande 
behandling gjordes. Det är från denna tidpunkt som tidsgränsen om 
72 timmar ska räknas.  

Tidsgränsen om 72 timmar är inte absolut utan organbevarande 
behandling får ges ytterligare en kort tid, om det finns särskilda skäl. 
Sådana skäl kan till exempel vara att dödsdiagnostik pågår. För att 
döden ska kunna fastställas med hjälp av så kallade direkta kriterier 
måste i dag två kliniska neurologiska undersökningar genomföras 
med minst två timmars mellanrum. I vissa fall behöver undersök-
ningen kompletteras med angiografi (kärlröntgenundersökning). Att 
en sådan undersökning utförts och tiden för att utföra nästa under-
sökning eller angiografi avvaktas kan utgöra ett särskilt skäl att fort-
sätta den organbevarande behandlingen. Särskilda skäl kan också vara 
att kontrollerad DCD avses att utföras eftersom total hjärninfarkt 
inte uppkommit och det behövs viss ytterligare tid för planering av 
ingreppet. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt. Den 
ytterligare tid som organbevarande behandling får ges vid särskilda 
skäl är starkt begränsad.  

4 e §  

Utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation av organ 
och annat biologiskt material får utföras på en möjlig donator som får 
organbevarande behandling, om utredningen enligt 3 § resulterat i att 
det finns förutsättningar för donation. Utredningen får utföras under 
förutsättning att den inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada 
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för den möjlige donatorn. Utredningen får inte heller hindra insatser för 
den möjlige donatorns egen skull. 
 
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om när utredningen av 
de medicinska förutsättningarna för donation av organ och annat 
biologiskt material får vidtas på en levande person som får organ-
bevarande behandling. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.10.3. 

Med utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion avses den utredning som görs för att utreda om den möjlige 
donatorn är medicinskt lämplig som donator och för att hitta en 
lämplig mottagare. Vid donation av organ kallas utredningen organ- 
och donatorkarakterisering. De detaljerade kraven på vad som ska 
ingå i en sådan utredning finns reglerade i Socialstyrelsens föreskrif-
ter (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för 
transplantation. Förslaget till bestämmelse omfattar även utredningen 
av de medicinska förutsättningarna för donation av vävnader och celler. 
De detaljerade kraven på vad som i dessa fall ska ingå i utredningen 
finns reglerat genom Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) 
om donation och tillvaratagande av vävnader och celler. Utredning 
vid tillvaratagande av organ liknar utredningen vid tillvaratagande av 
vävnader och celler men skiljer sig till viss del åt, främst genom de 
undersökningar av exempelvis organen som kan bli aktuella att ut-
föra vid utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation 
av organ.  

Paragrafen reglerar endast under vilka förutsättningar utredningen 
får utföras på en levande person som får organbevarande behandling. 
Under vilka förutsättningar utredningen får inledas avseende en av-
liden person omfattas alltså inte. Vad som avses med organbevarande 
behandling och möjlig donator framgår av författningskommentaren 
till förslaget till 4 a §. Där framgår även vad som avses med kraven 
på att utredningen inte får medföra mer än ringa smärta eller ringa 
skada för den möjlige donatorn och att den inte heller får hindra in-
satser för den möjlige donatorns egen skull. 

Enligt förslaget får utredningen av de medicinska förutsättning-
arna för donation utföras, om utredningen enligt 3 § resulterat i att 
det finns förutsättningar för donation. Så kan vara fallet, om den 
möjlige donatorn har medgett att efter sin död bli donator eller att 
det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överensstäm-
melse med hans eller hennes inställning. Förutsättningar för donation 
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finns, även om den möjlige donatorn inte skriftligen har motsatt sig 
ett sådant ingrepp, uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns 
anledning att anta att ingreppet skulle strida mot hans eller hennes 
inställning. Det ska inte heller finnas sådana skäl mot ingreppet som 
avses i 3 § tredje stycket. 

Uppgiftsskyldighet 

4 f § 

En vårdgivare ska på begäran av en vårdgivare som ansvarar för dona-
tions- eller transplantationsverksamhet lämna de uppgifter som behövs 
för utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation av organ 
och annat biologiskt material. 
 
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 12.5, är ny och reglerar uppgifts-
skyldighet mellan vårdgivare för uppgifter som behövs vid utred-
ningen av de medicinska förutsättningarna för donation av organ 
och annat biologiskt material. Med vårdgivare som ansvarar för 
donationsverksamhet avses exempelvis en intensivvårdsavdelning som 
vårdar eller vårdat den möjlige donatorn, en vårdgivare som ansvarar 
för tillvaratagande av vävnader och celler, en vävnadsinrättning som 
själv tillvaratar vävnader och celler eller Rättsmedicinalverket vid 
tillvaratagande av vävnader och celler. Med vårdgivare som ansvarar 
för transplantationsverksamhet avses exempelvis en transplantations-
enhet eller en vävnadsinrättning. Vad som avses med utredningen av 
de medicinska förutsättningarna för donation av organ och annat 
biologiskt material framgår av författningskommentaren till 4 e §. 
Bestämmelsen är tillämplig oavsett om den möjlige donatorn är 
levande, och får organbevarande behandling, eller om utredningen 
avser en avliden möjlig donator. 

Bestämmelsen är tillämplig endast på sådana uppgifter som be-
hövs vid utredningen av de medicinska förutsättningarna för dona-
tion. Det kan exempelvis handla om att en intensivvårdsavdelning 
som vårdar en möjlig donator efter begäran av en transplantations-
enhet lämnar över uppgifter som samlats in för utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation till transplantationsenheten 
för att den ska kunna ta ställning till om organen kan doneras. Det 
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kan även röra sig om att resultatet av en sådan bedömning rappor-
teras tillbaka till intensivvårdsavdelningen. Ett annat exempel är att 
en intensivvårdsavdelning kan begära kompletterande uppgifter om 
exempelvis en cancerbehandling som den möjlige donatorn tidigare 
har genomgått hos en annan vårdgivare. Ytterligare ett exempel är 
att en vårdgivare som ansvarar för tillvaratagandet av vävnader och 
celler kan begära att få uppgifter om resultatet av utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för donation av organ från en trans-
plantationsenhet.  

Dokumentation 

4 g §  

I den möjlige donatorns patientjournal ska på lämpligt sätt dokumen-
teras uppgifter om utredningen av den möjlige donatorns inställning till 
donation, uppgifter om underrättelse till närstående och vilka försök 
som har gjorts att komma i kontakt med närstående, om dessa inte kan 
nås. Vidare ska avseende den organbevarande behandlingen särskilt 
dokumenteras bedömningen av att patienten är en möjlig donator, tid-
punkten för när behandlingen inleds och avslutas och, vid en förläng-
ning av tiden för behandlingen utöver tidsgränsen om 72 timmar, de 
särskilda skälen för detta.  
 
Paragrafen är ny och reglerar dokumentationsskyldighet till följd av 
våra övriga förslag. Förslaget behandlas i avsnitt 14.5. Paragrafen är 
inte en uttömmande reglering av dokumentationsskyldigheten inom 
donationsverksamheten. Krav på dokumentation följer även av 
bland annat Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga 
organ avsedda för transplantation och Socialstyrelsens föreskrifter 
om donation och tillvaratagande av vävnader och celler. Dokumen-
tationsskyldigheten enligt paragrafen omfattar uppgifter om utred-
ningen av den möjlige donatorns inställning till donation enligt 3 §. 
Resultatet av utredningen bör dokumenteras liksom på vilka sätt 
uppgifter om den enskildes inställning har hämtats in samt vid vilken 
tidpunkt utredningen inleds och avslutas. Vidare ska uppgifter om 
den underrättelse som ska göras till någon närstående enligt 4 § 
dokumenteras på lämpligt sätt liksom vilka försök som har gjorts att 
komma i kontakt med närstående, om dessa inte kan nås. Även den 
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organbevarande behandlingen ska dokumenteras. Utöver de skyldig-
heter att dokumentera behandlingen som följer av 3 kap. patientdata-
lagen (2008:355) bör vissa särskilda uppgifter kring behandlingen 
dokumenteras vilket uttryckligen framgår av paragrafen. Enligt para-
grafen ska bedömningen av att patienten är en möjlig donator enligt 
4 a §, tidpunkten för när behandlingen inleds och avslutas och, vid 
en förlängning av tiden för behandlingen utöver tidsgränsen om 
72 timmar enligt 4 d §, de särskilda skälen för detta dokumenteras. 

18.2 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) 

25 kap.  

11 § 

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas 
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i 

en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun, 
2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i 

ett landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting, 
3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller 

till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen 
journalföring i patientdatalagen (2008:355), 

4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patient-
datalagen, 

5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § 
inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för 
forskning eller framställning av statistik eller för administration på 
verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller 

6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smitt-

samma sjukdomar i brottmål, 
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 
– lagen (1995:831) om transplantation m.m., 
– smittskyddslagen (2004:168), 
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., 
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet, 
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– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid han-
tering av mänskliga vävnader och celler, 

– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid han-
tering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med 
stöd av den lagen, eller 

– 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.  
 
Paragrafen kompletteras på så sätt att en hänvisning till transplanta-
tionslagen införs. Förslaget behandlas i avsnitt 12.5. 

I den föreslagna 4 f § i transplantationslagen regleras uppgiftsskyl-
digheten för vårdgivare att på begäran av en vårdgivare som ansvarar 
för donations- eller transplantationsverksamhet lämna de uppgifter 
som behövs för utredningen av de medicinska förutsättningarna för 
donation av organ och annat biologiskt material. Ändringen i nu 
aktuell paragraf innebär att uppgifterna, utan hinder av den sekretess 
som gäller vid offentligt bedriven verksamhet, kan lämnas till en pri-
vat vårdgivare i enlighet med de förutsättningar som anges i förslaget 
till 4 f § i transplantationslagen.  
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Kommittédirektiv 2018:22 

Medicinska insatser som syftar till att främja donation 
av biologiskt material 

Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018. 

Sammanfattning 

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag som bidrar till 
en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt 
material från människa och som bättre motsvarar behoven av organ 
och den höga donationsvilja som finns i Sverige. Den särskilda utre-
daren ska utreda, analysera och lämna förslag som syftar till att medi-
cinska insatser får ges till en levande människa för att möjliggöra 
donation efter att denne har avlidit med beaktande av skyddet för 
den personliga integriteten.  

I uppdraget ingår att utreda, analysera och lämna förslag gällande 

– vilka medicinska insatser som kan komma ifråga att vidta på en 
levande människa i syfte att möjliggöra donation efter att denne 
har avlidit, om det bör finnas begränsningar i vilka insatser som 
får vidtas och under hur lång tid de får pågå, 

– vad som ska gälla i fråga om en enskilds inställning till medicinska 
insatser som görs medan denne är i livet och som syftar till att 
möjliggöra donation efter att denne har avlidit, 

– vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning till medicin-
ska insatser på en enskild som är i livet och som syftar till att 
möjliggöra donation efter att denne avlidit. 
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Utredaren ska i förekommande fall överväga och redovisa de olika 
alternativ till förslag som finns, väga för- och nackdelarna med de 
alternativa lösningarna och därefter lämna de förslag på åtgärder och 
författningsändringar som utredaren bedömer är mest ändamålsenliga. 
Utredaren ska analysera hur förslagen förhåller sig till bl.a. skyddet 
mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen. För 
varje förslag ska en rättslig och etisk analys redovisas.  

Utredaren får även lämna förslag på andra åtgärder och författ-
ningsändringar som kan främja donation av biologiskt material, om 
utredaren ser att det finns ett behov av sådana åtgärder. 

Samtliga förslag ska innehålla nödvändiga konsekvensbeskrivningar. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2019. 

Betänkandet Organdonation – En livsviktig verksamhet 
(SOU 2015:84) 

Regeringen beslutade den 28 februari 2013 att ge en särskild utredare 
i uppdrag att göra en översyn av vissa donations- och transplan-
tationsfrågor. Syftet med utredningen var att säkerställa en fortsatt 
välfungerande donations- och transplantationsverksamhet samt möj-
liggöra ett ökat antal donatorer och tillgängliga organ. Utredningen 
antog namnet Utredningen om donations- och transplantations-
frågor (S 2013:04). Den 27 mars 2014 överlämnade utredningen del-
rapporten Att donera organ – förutsättningar för information till 
allmänheten och sjukvårdspersonal. I tilläggsdirektiv den 5 juni 2014 
fick utredningen i uppdrag att även utreda vissa frågor som rör 
levande donatorer. Den 30 september 2015 överlämnade utredningen 
slutbetänkandet Organdonation – En livsviktig verksamhet 
(SOU 2015:84). Betänkandet har remissbehandlats. Det stora fler-
talet remissinstanser är i flera delar positiva till förslagen i betänkan-
det. Det finns dock instanser som lyfter fram problem med de lag-
stiftningstekniska lösningar som föreslås samt anser att det saknas 
en etisk analys till vissa delar av förslagen. Betänkandets förslag har 
beretts inom regeringskansliet.  

Vid beredningen har det konstaterats att det behövs kompletter-
ande analyser av betänkandets förslag i vissa avseenden. Regeringen 
tillsätter därför en kompletterande utredning som ska utreda och 
lämna förslag när det gäller huvudsakligen tre frågeställningar. Inför 
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tillsättande av en ny utredning och formulering av uppdragsbeskriv-
ningen har representanter för Socialdepartementet vid flera tillfällen 
träffat experter inom området, bland annat i form av rundabords-
samtal som hölls på Socialdepartementet. 

Transplantationsverksamheten ger goda resultat 

I svensk hälso- och sjukvård är transplantation av organ från en 
människa till en annan en etablerad behandlingsform för flera allvar-
liga och ofta dödliga sjukdomar såsom kronisk njursvikt, akut och 
kronisk leversvikt samt vissa hjärt- och lungsjukdomar. 

Transplantationsverksamheten i Sverige ger goda resultat. Fem år 
efter en transplantation fungerar 75–80 procent av organen vid trans-
plantation av hjärta, lever och bukspottkörtel. I fråga om transplan-
terade njurar fungerar mer än 80 procent. Vid transplantation av 
lungor lever över 70 procent av mottagarna fem år efter transplanta-
tionen. Resultaten vid njurtransplantationer från levande givare är 
ännu bättre. Fem år efter en transplantation fungerar över 90 pro-
cent av njurarna. Vid en transplantation från en levande givare finns 
gott om tid att utreda och förbereda givare och mottagare. En njur-
donation genomförs bara om givaren har en god hälsa och bra njur-
funktion. De två operationerna sker planerat och samordnat vilket 
gör att tiden är kort tills det att njuren kan transplanteras och syre-
bristskadan kan därmed minimeras. Dessa faktorer minskar samman-
taget risken för komplikationer och avstötningsreaktioner och gör 
att mottagare av en njure från levande givare i genomsnitt har en 
bättre och mer långvarig transplantatfunktion. 

Behovet av organ och vävnader och donationsfrekvensen  

Organdonation sker från både levande och avlidna givare. Levande 
givare kan donera en njure eller en del av levern. Från avlidna givare 
doneras njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och tunntarm. 
Förutom organ kan även vävnader och celler doneras. 

I Socialstyrelsens rapport Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 
2016 ges en sammanställning över donationsfrekvensen på nationell 
och regional nivå. Såväl i Sverige som internationellt råder en brist 
på organ för transplantation och antalet personer som väntar på en 
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organtransplantation ökar. Under 2016 avled i Sverige 21 personer i 
väntan på transplantation, vilket är 13 färre än året innan. På vänte-
listan för organ den 1 januari 2017 fanns ett behov av 827 organ, 
varav det största behovet avsåg njurar. 

Varje år genomförs i Sverige över 400 njurtransplantationer, 
cirka 150 levertransplantationer, drygt 50 hjärttransplantationer, drygt 
50 lungtransplantationer och runt 30 bukspottkörtel-transplanta-
tioner. Cirka 40 procent av njurtransplantationerna, i genomsnitt 
150 stycken, kommer från levande donatorer. När det gäller lever-
transplantationer doneras endast ett fåtal från levande donatorer 
årligen. Antalet avlidna organdonatorer har under de senaste drygt 
tjugo åren varierat mellan knappt hundra och 188. Det högsta antalet 
avser 2017. Även om antalet donerade organ har varierat under 
denna period tycks trenden vara uppåtgående och har tydligt fortsatt 
uppåt de senaste fyra åren. Det är betydligt fler patienter som får 
organ transplanterade än som donerar. Flera organ kan gå från en 
organdonator till en och samma mottagare. Frekvensen av transplan-
terade patienter mäts i antal per miljon invånare. Under 2014 upp-
nåddes i Sverige antalet 72 transplanterade patienter per miljon 
invånare. Det innebär att varje avliden organdonator under 2014 gav 
organ till i genomsnitt drygt fyra personer. 

Till skillnad från organdonation är vävnadsdonation möjlig vid de 
flesta dödsfall eftersom vävnader inte behöver vara försörjda med 
syresatt blod när de tas tillvara för donation. Antalet transplanterade 
vävnader har ökat kontinuerligt under de senaste fem åren. Av de 
drygt 1 300 vävnadstransplantationer som utförs i Sverige varje år är 
transplantation av hornhinnor och hjärtklaffar de mest förekommande. 

Allmänhetens inställning till donation 

Allmänhetens attityder till donation och därtill relaterade frågor har 
varit föremål för flera undersökningar, både i Sverige och i andra 
länder. År 2010 redovisade Europeiska kommissionen en undersök-
ning i syfte att belysa befolkningens attityder i ämnen som är centrala 
för en fungerande transplantationsverksamhet. Uppgifterna inhäm-
tades genom cirka tusen telefonintervjuer i vart och ett av de under-
sökta EU-länderna. Intervjuerna genomfördes under oktober 2009. 
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Bland annat ställdes frågan ”Skulle du vara villig att donera?” Lik-
nande undersökningar genomfördes i Sverige åren 2008 och 2010 av 
Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation (Donationsrådet) 
och Socialstyrelsen. Resultaten från undersökningarna visar att Sverige 
ligger högt i en jämförelse med övriga EU-länder när det gäller be-
folkningens vilja att donera organ. En sammanvägning av olika under-
sökningsresultaten under senare tid visar att omkring 80 procent av 
befolkningen är positiv till att efter döden donera egna organ.  

Långt färre gör dock ett aktivt val. Valet kan göras genom att 
registrera sin uppfattning i det donationsregister som Socialstyrelsen 
ansvarar för, genom att fylla i ett donationskort eller genom att ut-
tryckligen tillkännage sitt ställningstagande för närstående. I betänk-
andet Organdonation – En livsviktig verksamhet anges att i janu-
ari 2015 hade cirka 16 procent av befolkningen anmält sin inställning 
i donationsregistret. Fördelningen mellan de som anmält att de 
donerar vissa organ eller vävnader och de som sagt nej till donation 
är tämligen jämn. Cirka 70 procent har sagt ja till donation med eller 
utan restriktioner medan 30 procent har sagt nej till alla former av 
organ- och vävnadsdonation. 

Donation efter död till följd av svår hjärnskada (DBD) eller efter 
död till följd av cirkulationsstillestånd (DCD) 

I Sverige används donation efter död till följd av svår hjärnskada, 
Donation after Brain Death (DBD). Genom att upprätthålla en av-
liden människas andning och blodcirkulation på konstgjord väg kan 
cirkulationen i organen upprätthållas till dess att de tillvaratas. Genom 
att cirkulationen hålls i gång, förbättras organens livskraft och möj-
liggör även transplantation av hjärta. Donation efter död till följd av 
cirkulationsstillestånd, Donation after Cardiac Death (DCD), används 
för tillfället inte i Sverige. Det pågår emellertid ett projekt som syftar 
till att skapa förutsättningar för kontrollerad DCD i Sverige. Pro-
jekten är ett initiativ av Vävnadsrådet som arbetar på uppdrag av 
Sveriges kommuner och landsting.  

Förutsättningarna för donation är olika beroende på om donation 
sker efter DCD eller DBD. Vid donation efter DCD är det främst 
njurar, lever och lungor som kan omhändertas eftersom övriga organ 
tar för stor skada av den syrebrist som uppstår efter det att blod-
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cirkulationen upphört. Förloppet påverkar också vilket handlings-
utrymme hälso- och sjukvårdspersonalen har för att förbereda och 
möjliggöra donation efter det att patienten har konstaterats död.  

I den internationella statistiken placerar sig Sverige strax under 
EU-genomsnittet när det gäller antal organdonatorer per år och mil-
jon invånare. Till viss del beror det på att Sverige för närvarande inte 
tillvaratar organ vid DCD. I Nederländerna sker till exempel en 
huvuddel av organdonationerna, cirka 60 procent, genom DCD. Det 
kan dock noteras att i Spanien, som har Europas högsta donations-
frekvens med cirka 35 donatorer per miljon invånare, svarar dona-
tion genom DCD enbart för ungefär 10 procent av det totala antalet 
avlidna organdonatorer.  

Nuvarande regelverk  

Regler om donation och transplantation 

Lagen (1995:831) om transplantation m.m. innehåller bestämmelser 
om under vilka förutsättningar ingrepp på levande eller avlidna dona-
torer får göras för att ta till vara organ eller annat biologiskt material 
för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa 
(transplantation) eller för annat medicinskt ändamål. I förarbetena 
till lagen (prop. 1994/95:148, s. 26 f.) finns uttalanden om de avväg-
ningar som ligger bakom lagens bestämmelser om samtycke, med-
givande och närståendes rätt att motsätta sig ingrepp.  

Enligt lagen får biologiskt material tas från en levande givare om 
denne samtyckt till ingreppet. Från en avliden människa får bio-
logiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt 
ändamål tas om denne har medgett det eller om det på annat sätt kan 
utredas att åtgärden skulle stå i överensstämmelse med den avlidnes 
inställning. I de fall den avlidnes inställning inte är känd och det inte 
finns skäl att anta att den enskilde motsätter sig donation, får bio-
logiskt material omhändertas enligt presumerat samtycke om inte 
någon som stått den avlidne nära motsätter sig det. Om det finns 
personer som stått den avlidne nära får ingrepp inte ske förrän någon 
av dessa underrättats om det tilltänkta ingreppet och om rätten att 
förbjuda det. Bestämmelserna innebär att om de som stått den av-
lidne nära är oeniga eller om någon som stått den avlidne nära inte 
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kan nås inom den tid som står till buds, får donation inte genom-
föras. Ingrepp för att ta biologiskt material för transplantationsända-
mål från en levande person som är underårig eller som på grund av 
psykisk störning saknar förmåga att lämna samtycke får göras endast 
om givaren är släkt med den tilltänkte mottagaren och det inte är 
möjligt att  

Samtycke till ingreppet ska lämnas, beträffande den som är under-
årig, av vårdnadshavare eller god man och, beträffande den som lider 
av psykisk störning, av god man eller förvaltare. Ingreppet får inte 
göras mot givarens vilja och får endast göras med Socialstyrelsens 
tillstånd. 

I lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans 
död finns bestämmelser om när en människa kan dödförklaras. En-
ligt lagens bestämmelser är en människa död när hjärnans samtliga 
funktioner totalt och oåterkalleligen har fallit bort. När det har fast-
ställts att döden har inträtt får medicinska insatser fortsätta, om det 
behövs för att bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan 
på ett transplantationsingrepp. Insatserna får inte pågå längre tid än 
24 timmar, om det inte finns synnerliga skäl.  

Bestämmelser om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering 
av biologiskt material finns i lagen (2012:263) om kvalitets- och säker-
hetsnormer vid hantering av mänskliga organ som är ett genom-
förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av 
den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga 
organ avsedda för transplantation. Sådana bestämmelser finns även i 
lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering 
av mänskliga vävnader och celler som är ett genomförande av Euro-
parlamentets och rådet direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 
om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, till-
varatagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distri-
bution av mänskliga vävnader och celler.  

Regler till skydd för den personliga integriteten 

I 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) finns bestämmelser till skydd för 
den personliga integriteten. Enligt bestämmelsen är var och en 
gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. 
Med påtvingat kroppsligt ingrepp avses i första hand våld, men hit 

511



Bilaga 1 SOU 2019:26 

280 

hör även läkarundersökningar, smärre ingrepp som vaccineringar 
och blodprovstagning samt liknande företeelser som går under beteck-
ningen kroppsbesiktning (se prop. 1975/76:209 s. 147). Begräns-
ningar av skyddet mot kroppsliga ingrepp kan endast föreskrivas i 
lag, och då bara i syfte att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 
demokratiskt samhälle. Begränsningarna får inte gå utöver vad som 
är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett dem 
(2 kap. 20–21 §§ RF). Begränsningar av skyddet mot påtvingade 
kroppsliga ingrepp har bl.a. gjorts genom lagen (1991:1128) om psy-
kiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, lagen 
(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning och smittskydds-
lagen (2004:168).  

Den enskildes samtycke är en grundläggande förutsättning för i 
princip all hälso- och sjukvård vilket har kommit till uttryck i regel-
verket på hälso- och sjukvårdsområdet. Sålunda föreskrivs i 5 kap. 
1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) att vården ska bedrivas så att 
den uppfyller kraven på god vård, vilket bl.a. innebär att vården sär-
skilt ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och in-
tegritet. I 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) anges att vår-
den så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd 
med patienten. Enligt 4 kap. 1 § patientlagen (2014:821) ska patien-
tens självbestämmande och integritet respekteras och enligt 4 kap. 
2 § samma lag får hälso- och sjukvård i regel inte ges utan patientens 
samtycke.  

I 24 kap. 7 § brottsbalken finns en lagregel om ansvarsfrihet vid 
samtycke. En gärning som någon begår mot en person som samtyckt 
utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränk-
ning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständig-
heter, är oförsvarlig. Bestämmelsen i 24 kap. 7 § brottsbalken om-
fattar även åtgärder på det medicinska fältet, men enligt förarbetena 
torde den där få begränsad betydelse, inte minst på grund av att 
försvarlighetsbedömningen i dessa fall måste göras från andra ut-
gångspunkter (prop. 1993/94:130 s. 37 och 43 f).  

Enligt artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europa-
konventionen, har var och en rätt till respekt för sitt privatliv. In-
skränkningar av denna rättighet kan endast göras med stöd av lag 
och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn 
bl.a. till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 
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rättigheter. En viktig aspekt av skyddet för privatliv är den fysiska 
integriteten. Allvarliga kränkningar av den fysiska integriteten kan 
utgöra tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 
och därför stå i strid med artikel 3 i Europakonventionen. Är det 
däremot fråga om mindre allvarliga kränkningar av den fysiska integ-
riteten kan de ibland komma att stå i strid med artikel 8 (jfr. Hans 
Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, uppl. 5, s. 371).  

Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin 

På internationell nivå finns rättsliga och vägledande dokument som 
bl.a. syftar till att säkerställa att donation sker på frivillig basis och 
till att motverka otillbörlig handel med organ.  

Europarådet antog 1997 en konvention om mänskliga rättigheter 
och biomedicin som trädde i kraft 1999. Artiklarna 5–9 innehåller 
bestämmelser om samtycke till ingrepp inom hälso- och sjukvården. 
I artikel 5 anges att ett ingrepp inom hälso- och sjukvårdens område 
endast får företas efter det att den berörda personen har givit fritt 
och informerat samtycke därtill. Denna person ska i förväg erhålla 
erforderlig information om syftet med ingreppet och dess karaktär 
samt om vilka konsekvenser och risker ingreppet innebär. Det står 
personen i fråga fritt att när som helst återkalla sitt samtycke. I arti-
kel 6 finns bestämmelser till skydd för personer som inte kan ge sitt 
samtycke. Ett ingrepp på en person som saknar förmåga att lämna 
samtycke får i regel endast företas om ingreppet är till stor nytta för 
honom eller henne. Enligt artikel 9 ska hänsyn tas till tidigare ut-
tryckta önskemål om medicinska ingrepp om patienten vid tiden för 
ingreppet inte är i stånd att uttrycka sina önskemål. I artikel 19 och 
20 finns bestämmelser om tagande av organ eller vävnader från levande 
person för transplantation. Undantagsvis får tagande av regenerativ 
vävnad tillåtas från en person som saknar förmåga att samtycka, för-
utsatt att de i artikel 20 i konventionen angivna villkoren är upp-
fyllda. Konventionen har undertecknats av Sverige, men har ännu 
inte ratificerats. Europarådet antog 2002 ett tilläggsprotokoll till kon-
ventionen som avser transplantation av organ och vävnader. Proto-
kollet är inte undertecknat av Sverige.  
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Världshälsoorganisationens riktlinjer för transplantation av celler, 
vävnader och organ 

Världshälsoorganisationen (WHO) antog 1991 riktlinjer för trans-
plantation av celler, vävnader och organ, WHO Guiding Principles 
on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation. Riktlinjerna 
uppdaterades senast 2010 och behandlar bl.a. vad som ska gälla i 
fråga om samtycke till donation. WHO har även antagit ett antal 
resolutioner om organ- och vävnadstransplantation. Den senaste 
resolutionen är från 2010 (WHA63.22). I resolutionen uppmanas 
medlemsländerna att genomföra de vägledande riktlinjer som WHO 
har tagit fram på området, vidta andra åtgärder för att främja 
donation baserade på frivillighet samt motarbeta olaglig handel med 
organ. 

Utredarens uppdrag 

Utredaren ska lämna förslag som bidrar till en ändamålsenlig och 
rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människa 
och som motsvarar den höga donationsvilja som finns i Sverige. I upp-
draget ingår att utreda, analysera och lämna förslag som syftar till att 
medicinska insatser får ges till en levande människa för att möjlig-
göra donation efter att denne har avlidit med beaktande av skyddet 
för den personliga integriteten. Den fråga som först bör utredas är 
vilka medicinska insatser som ska få vidtas på en levande människa i  
syfte att möjliggöra donation av biologiskt material efter att denne 
har avlidit och om det bör finnas begränsningar som rör insatserna 
för att skydda den personliga integriteten. Därefter bör frågan om 
den enskildes och närståendes inställning till insatserna utredas. 
Slutligen får utredaren, om denne bedömer att det finns ett behov av 
det, lämna även andra förslag som syftar till att främja donation av 
biologiskt material. 

Utredaren ska i förekommande fall överväga och redovisa de 
olika alternativ till förslag som finns, väga för- och nackdelarna med 
de alternativa lösningarna, och därefter lämna de förslag på åtgärder 
och författningsändringar som utredaren bedömer är mest ända-
målsenliga. Utredaren ska säkerställa att förslagen inte får en negativ 
påverkan på allmänhetens förtroende för donationsverksamheten. 
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Förslagen ska även bidra till att skapa tydlighet för berörda profes-
sioner i hälso- och sjukvården. Utredaren ska analysera hur förslagen 
förhåller sig till bestämmelserna i 2 kap. 6 § regeringsformen och 
artikel 8 i Europakonventionen. Förslagen ska vara i överensstäm-
melse med övriga internationella åtaganden på området. Samtliga 
förslag ska även åtföljas av en analys av de etiska aspekter som aktu-
aliseras. 

Utredaren ska vid behov göra en internationell utblick och stu-
dera erfarenheter och effekter av andra länders system i avseenden 
som har betydelse för uppdraget.  

Vilka medicinska insatser som ska få vidtas och om det finns behov 
av begränsningar för att skydda den personliga integriteten 

Utredaren ska utreda och analysera vilka medicinska insatser som 
ska få vidtas på en levande människa i syfte att möjliggöra donation 
av biologiskt material efter att denne har avlidit. Uppdraget avser 
medicinska insatser som inte ges som ett led i vården av patienten 
själv utan som ges i syfte att främja donation. 

Utredaren ska även överväga om det bör finnas begränsningar i 
vilka insatser som får genomföras, hur lång tid insatserna får pågå 
och om det finns behov av andra begränsningar för att skydda den 
personliga integriteten. I uppdraget ingår att göra en avvägning mellan 
behovet av att tillvarata biologiskt material för transplantation och 
behovet av att skydda patienten från eventuell skada och lidande. 
Utredaren ska identifiera riskerna för skada eller lidande hos patien-
ten som de medicinska insatserna kan innebära och väga den risken 
mot behovet av att främja donation. I uppdraget ingår även att göra 
en analys av de etiska aspekter som aktualiseras av att möjliggöra 
medicinska insatser som inte är till gagn för patienten själv. Even-
tuella förslag om medicinska insatser, inklusive förslag om att be-
gränsa vilka insatser som får vidtas eller hur lång tid som insatserna 
får pågå m.m. ska innehålla de författningsförslag som är nödvändiga 
för att genomföra förslagen. Utredaren ska i förekommande fall 
redogöra för hur förslagen förhåller sig till möjligheten att införa 
donation efter död till följd av cirkulationsstillestånd (DCD). 
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Vad som ska gälla i fråga om den enskildes inställning 

Lagen om transplantation m.m. innehåller inte några bestämmelser 
om vad som ska gälla i fråga om den enskildes inställning till genom-
förande av medicinska insatser medan den enskilde är i livet i syfte 
att främja donation efter att den enskilde har avlidit. Socialstyrelsen 
har i brev till intensivvården (dnr 50 6646/2007 och 5.1-227/2011) 
angett att vård och behandling inte får initieras eller påbörjas enbart 
för att ge möjlighet till donation av organ. Breven riktar sig till 
verksamhetschefer inom intensivvården och Socialstyrelsens syfte 
med breven var vid båda tillfällena att göra ett klarläggande av gäll-
ande bestämmelser efter att debatt uppstått i medierna kring vad 
som gäller vid organdonation. 

Utredaren ska utreda, analysera och lämna förslag om vad som 
ska gälla i fråga om en enskilds inställning till medicinska insatser 
medan denne är i livet och som syftar till att möjliggöra donation 
efter att denne har avlidit. I uppdraget ingår att särskilt överväga vad 
som ska gälla i de fall den enskilde saknar möjlighet att ange sin 
inställning till sådana insatser. Utredaren ska även överväga på vilket 
sätt den enskilde lämpligen kan ange sitt ställningstagande till sådana 
insatser samt i vilket skede som det är lämpligt att hälso- och sjuk-
vårdspersonal tar reda på patientens inställning till sådana insatser. 

Utredaren ska göra en avvägning mellan behovet av att tillvarata 
biologiskt material för transplantation och behovet av att skydda 
patientens personliga integritet. I förekommande fall kan utred-
ningen överväga olika alternativ, väga för- och nackdelarna med 
alternativen och därefter föreslå det alternativ som utredaren be-
dömer vara mest ändamålsenligt. Förslagen ska innehålla de författ-
ningsförslag som är nödvändiga för att genomföra förslagen. 

Vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning 

Lagen om transplantation m.m. innehåller inga bestämmelser om 
vad som ska gälla i fråga om närståendes inställning till genomför-
ande av medicinska insatser på en levande människa i syfte att främja 
donation efter att denne har avlidit.  

Utredaren ska utreda, analysera och lämna förslag om vad som 
ska gälla i fråga om närståendes inställning till medicinska insatser på 
en enskild som är i livet och som syftar till att främja donation efter 
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att den enskilde har avlidit. I uppdraget ingår att överväga om det 
finns ett behov av att närmare definiera kretsen av närstående. Utred-
aren ska överväga i vilket skede som det är lämpligt att hälso- och 
sjukvårdspersonal tar reda på närståendes inställning till sådana insatser. 

Utredaren ska göra en avvägning mellan behovet av att tillvarata 
biologiskt material för transplantation och behovet av att skydda 
patientens personliga integritet. I förekommande fall kan utredaren 
överväga olika alternativ, väga för- och nackdelarna med alternativen 
och därefter föreslå det alternativ som utredaren bedömer vara mest 
ändamålsenligt. Förslagen ska innehålla de författningsförslag som 
är nödvändiga för att genomföra förslagen. 

Behovet av andra åtgärder som kan främja donation.  

Utredaren får även lämna förslag på andra åtgärder och författnings-
ändringar, som kan främja donation av biologiskt material, om ut-
redaren bedömer att det finns ett behov av det. För varje förslag ska 
en etisk analys redovisas.  

Konsekvensbeskrivning 

Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med kom-
mittéförordningen (1998:1474). Utredaren ska i förekommande fall 
särskilt beräkna och redovisa kostnader för landsting och andra 
aktörer inom och utanför den etablerade hälso- och sjukvården på 
lång och på kort sikt samt vilka andra konsekvenser förslagen får för 
sjukvårdshuvudmännen och de berörda myndigheterna. Utredaren 
ska i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen beakta proportiona-
litetsprincipen beträffande eventuella inskränkningar av den kom-
munala självstyrelsen i sina redogörelser, analyser och förslag. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med Sveriges Kommuner och Landsting, 
landsting, berörda myndigheter samt andra aktörer som utredaren 
finner relevanta för uppdragets genomförande, däribland organisa-
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tioner som arbetar med donationsfrämjande arbete i det civila sam-
hället och berörda patientorganisationer. Vid genomförandet av 
uppdraget ska utredaren beakta de utredningar som kan vara av be-
tydelse för uppdraget. I sitt arbete ska utredaren även beakta andra 
pågående arbeten som är relevanta för de frågeställningar som angetts 
i uppdraget. Utredaren ska, om det bedöms relevant, även beakta 
andra länders arbete kring donations- och transplantationsfrågor.  

Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Social-
departementet) om arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 
1 maj 2019. 

(Socialdepartementet) 
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Medicinska insatser i samband med donation av organ 

Inledning 

Grunden för bevarande av mänskligt liv är cellens överlevnad. För detta krävs syre (O2) och 
glukos (enkel sockerart). Syre och glukos transporteras med blodet till kroppens alla celler, 
vilket kräver fungerande andning (syretillförsel), syretransportörer (röda blodkroppar med 
hemoglobin), fungerande pump (hjärtat) och normala blodsockernivåer (glukostillförsel). 
Celler som inte nås av syre och glukos dör, det vill säga att cellen går i nekros. Om detta 
drabbar flera celler i ett organ kallas det för infarkt (jämför hjärtinfarkt, hjärninfarkt o.s.v.) 
Om hjärnan drabbas av syrebrist under så lång tid att alla hjärnceller dör kallas det för total 
hjärninfarkt, då hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort, vilket är 
definitionen på människans död (Lag 1987:269 om kriterier för bestämmande av människans 
död. Ref 1).  

Intensivvård syftar till att förebygga, diagnostisera och behandla svikt i livsviktiga 
organfunktioner. Grunden i intensivvården är att förhindra celldöd genom att upprätthålla 
andning och cirkulation så att syre- och näringsrikt blod når livsviktiga organ såsom hjärnan, 
hjärtat, lungorna, levern, njurarna och matsmältningsorganen. Detta sker med hjälp av 
högteknologisk apparatur (t.ex. respiratorer och dialysmaskiner) och läkemedel.  

Personer, som trots full intensivvård, inklusive respiratorvård, är bortom räddning och avlider, 
kan efter att döden fastställts med direkta kriterier få möjlighet att donera organ (Donation 
after Brain Death, DBD). Detta förutsätter att intensivvården fortsätter så att syre- och 
näringstillförsel till organen upprätthålls, så att deras funktion bevaras i väntan på 
transplantationen. Det är en skyldighet för intensivvården att förvalta donatorns gåva så att 
den har bästa möjliga förutsättningar att fungera i mottagaren. För närvarande pågår ett 
pilotprojekt i Sverige inför ett eventuellt återinförande av organdonation efter att hjärnans 
samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort till följd av att all blodcirkulation 
upphört och döden bestämts med indirekta kriterier (Donation after Circulatory Death, DCD).  

Fyra perioder kan identifieras under vården av akut svårt sjuka patienter som kan bli aktuella 
för att donera organ:  

I. Tiden innan inkomst till sjukhus.

II. Tiden från inkomst till sjukhus fram till
beslut om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling, alternativt
att patienten avlider trots fulla åtgärder och utan att det varit aktuellt att fatta beslut
om att avbryta livsuppehållande åtgärder.

III. Tiden från det att beslut tagits om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande
behandling och fram till att döden bestämts enligt gällande kriterier.

IV. Tiden från dödens fastställande.
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Ad I. Tiden innan inkomst till sjukhus. 
Från det att en person drabbas av ett akut livshotande tillstånd och fram till ankomst till 
sjukhus vidtas akuta medicinska åtgärder för att rädda patienten till liv och hälsa. Under 
denna period bör inte beslut tas att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling, 
eftersom ett sådant beslut skall tas av en legitimerad läkare i samråd med en annan 
legitimerad yrkesutövare och dokumenteras i patientens journal. Förutsättningar för 
välgrundade beslut under optimala förhållanden, inklusive dokumentation i journal och 
information till närstående, finns inte prehospitalt.  
Då medicinska åtgärder och behandlingar i ovanstående situation görs för patientens egen 
skull, kommer de inte vidare att beröras. Behandlingar och åtgärder som initierats under 
denna fas kan vara aktuella att fortsätta med efter inkomsten till sjukhus.  

Ad II. Tiden från inkomst till sjukhus och fram till beslut om att inte inleda eller 
fortsätta livsuppehållande behandling, alternativt  
fram till att patienten avlider trots fulla åtgärder och utan att det varit aktuellt att fatta 
beslut om att avbryta livsuppehållande behandling.  
Från det att patienten inkommer till sjukhus och fram till ett eventuellt beslut om att inte 
inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling, alternativt fram till att patienten avlider 
utan att det varit aktuellt att fatta beslut om att avbryta livsuppehållande åtgärder, vidtas 
medicinska åtgärder för att rädda patienten till liv och hälsa. Åtgärderna skall vara baserade 
på vetenskap och beprövad erfarenhet och utgå från den enskilda patientens tillstånd och 
behov. Vården skall om möjligt ske i samråd med patienten. Om samråd med patienten inte är 
möjligt, presumeras patientens samtycke till livräddande åtgärder och behandlingar. 
Närstående informeras och information från dem tas i beaktande inför de medicinska besluten 
som fattas av behandlande läkare i patientens intresse, normalt i samråd med en eller flera 
andra läkare. En del patienter avlider trots full intensivvård och utan att det varit aktuellt att 
fatta beslut om att avbryta medicinska åtgärder. Var god se nedan under IV angående 
patienter som avlider under pågående respiratorvård. 
Då medicinska åtgärder och behandlingar i ovanstående situationer görs för patientens egen 
skull, kommer de inte vidare att beröras. Behandlingar och åtgärder som initierats under 
denna fas kan vara aktuella att fortsätta med även efter brytpunkten, alternativt döden. 

Ad III. Tiden från beslut om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling 
och fram till att döden bestämts enligt gällande kriterier. 
Som en följd av Förordning 2018:307 9 § om donationsregister hos Socialstyrelsen (Ref 
2), vilken trädde i kraft 2018-05-25 bör samtyckesutredning avseende donation av organ 
göras snarast efter det att beslut fattats och dokumenterats och anhöriga informerats om att 
livsuppehållande behandling inte ska inledas eller fortsätta.  
a. För de patienter där samtycke till organdonation inte erhålles, avbryts vården enligt
gällande riktlinjer (Ref 7). På så sätt minimeras risken för att utsätta dessa patienter för
meningslösa organbevarande åtgärder och behandlingar.
b. För de patienter där samtycke till organdonation erhålles, är det en skyldighet för
sjukvården att fortsätta med, eller inleda organbevarande behandlingar (Ref 3).
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Ad IV. Tiden från dödens fastställande. 
För de patienter som avlider under pågående respiratorbehandling och i övrigt under sådana 
omständigheter att organdonation är möjligt, men där samtyckesutredning ännu inte ägt rum 
(var god se ovan under II), bör denna göras snarast efter dödsbudet till de närstående.  
a. För de patienter där samtycke till organdonation inte erhålles avbryts all behandling.
b. För de patienter där samtycke till organdonation erhålles, är det en skyldighet för
sjukvården att fortsätta med, eller inleda organbevarande behandlingar (Ref 3).

Medicinska insatser och behandlingar som kan vara aktuella enkom för att 
möjliggöra donation av organ 

Ad III b. Patienter där beslut fattats att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande 
behandling och där samtycke till organdonation erhållits.  
Hos dessa patienter ska organbevarande behandlingar som redan pågår fortsätta och nya vid 
behov inledas. Patienterna kan delas in i två grupper.  

Patienten har beslutsförmåga  
Dessa patienter kan teoretiskt komma ifråga för DCD. Exempel på tillstånd som denna 
kategori patienter kan lida av är amyotrofisk lateralskleros (ALS) och terminal lungsvikt eller 
hjärtsvikt där patienten själv inte är aktuell för transplantation. Dessa patienter kan, vare sig 
de respiratorvårdas eller ej, vara helt klara och beslutsföra, delta i brytpunktsamtalet, ge ett 
eventuellt samtycke till organdonation och de behandlingar och åtgärder som krävs för att 
möjliggöra donationen. Om patienten avlider inom fastställd tid efter det att all behandling 
utom palliativ avbrutits, så vidtas de medicinska insatser och behandlingar som är nödvändiga 
för att möjliggöra donation av organ enligt DCD. Då dessa patienter personligen informerats 
och samtyckt så kommer vård och behandling av dessa patienter inte vidare att beröras. 

Patienten saknar beslutsförmåga 
Det finns många olika anledningar till att patienter saknar beslutsförmåga. Patienter som 
saknar beslutsförmåga på grund av förståndshandikapp eller demens, eller reversibla tillstånd 
såsom akut psykos, påverkan av läkemedel (frånsett palliativ sedering och smärtbehandling), 
alkoholer, narkotiska preparat, metabola tillstånd eller nedkylning, kommer inte vidare att 
beröras. I de fall patienter saknar beslutsförmåga på grund av reversibla tillstånd, bör beslut 
avvaktas tills tillståndet är avhjälpt eller gått över och patienten återfått beslutsförmåga. I 
fortsättningen förutsätt att orsaken till att patienter saknar beslutsförmåga är nedsatt 
medvetande till följd av:  
* akut svår irreversibel hjärnskada, eller
* annan akut livshotande sjukdom, eller
* palliativ ångest- och smärtlindring.
Dessa patienter kan vara aktuella för antingen DBD eller DCD, beroende på om patienten
avlider under pågående respiratorbehandling eller ej. Om patienten avlider under pågående
respiratorbehandling skall döden fastställas med direkta kriterier enligt SOSFS 2005:10 (Ref
4) och patienten kan därefter bli donator efter att blodcirkulationen till hjärnan totalt och
oåterkalleligt upphört trots att hjärtat fortfarande slår (DBD). Om patienten inte avlider under
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pågående respiratorbehandling, avbryts denna och döden bestäms med indirekta kriterier, 
varefter patienten kan bli donator efter att hjärnans blodcirkulation totalt och oåterkalleligt 
upphört till följd av hjärtstopp (DCD). 

Ad IV b. Patienter som avlidit under pågående respiratorbehandling och där samtycke 
till organdonation erhållits efter döden. 
Dessa patienter är aktuella för DBD. Organbevarande behandlingar som redan pågår ska 
fortsätta och ytterligare behandlingar vid behov insättas (Ref 3).  

~ 
”Frågor som kräver svar” 

Finns det någon medicinsk skillnad på att inleda eller fortsätta insatser?  
Skillnaden mellan att inleda eller fortsätta insatser är att den första är aktiv och den andra 
passiv. Känslomässigt kan detta vara en skillnad för en del läkare. ”Om jag inte gör något, så 
har jag inget gjort.” Etiskt är det lika fel att utsätta en patient för onödig och meningslös 
behandling, som det är att beröva patienten nödvändig behandling. Om en patient samtyckt 
till att donera sina organ efter döden, så är det sjukvårdens uppgift att om möjligt respektera 
viljan och på medicinska grunder inleda och eller fortsätta insatser som syftar till att bevara 
organens funktion. Onödiga behandlingar ska avslutas och nödvändiga inledas. Detta är en 
förutsättning för att donation och transplantation av organ ska vara möjlig och meningsfull. 

Vilka risker finns med att inleda respiratorbehandling i donationsbevarande syfte, s.k. elektiv 
ventilation? Hur stor är risken för att en levande person i och med medicinska insatser för att 
främja donation hamnar i ett så kallat vegetativt tillstånd? Vilka regelverk finns att avbryta 
behandlingen om en sådan situation uppkommer och vilken tidsaspekt gäller i så fall? 
Begreppet ”elektiv ventilation” i samband med organdonation infördes i en artikel i Lancet 
1990. Författarna presenterade ett vårdprogram ”the Exeter protocol” där patienter som var 
döende i sviterna av svår nytillkommen hjärnskada och där samtycke till organdonation 
inhämtats fördes akut till en intensivvårdsavdelning, intuberades och ventilerades ”elektivt” 
enkom för att möjliggöra organdonation efter döden. Över en sexårsperiod ventilerades 21 
patienter elektivt. Ingen av dessa utvecklade ett permanent vegetativt tillstånd (PVS) (Ref 5 
och 6). Risken att utveckla PVS relativt medicinska insatser för att främja donation måste 
anses vara ytterst liten. Däremot finns det en risk att personer som drabbas av svår 
nytillkommen hjärnskada utvecklar PVS, alldeles oavsett frågan om organdonation eller ej 
(Ref 7). Om PVS uppstår gäller samma riktlinjer för att avstå från eller avbryta vård som för 
alla andra tillstånd (Ref 8 och 9). 
Frågan om så kallad elektiv ventilation diskuterades tidigare livligt, men har under de senaste 
åren blivit alltmer inaktuell. Anledningen till detta är att aktuella riktlinjer för akut 
omhändertagande av patienter med svår nytillkommen hjärnskada har skärpts och numera 
inkluderar intubation och respiratorbehandling tidigt i förloppet i syfte att säkra luftväg och 
ventilation så att hjärnskadan inte förvärras, chansen för överlevnad ökar och tid vinns för 
prognostisering under för patienten optimala förhållanden (Ref 10). Om frågan skulle uppstå 
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om att inleda elektiv ventilation enkom för att möjliggöra organdonation, så kan det bero på 
att en läkare försummat att intubera och ventilera patienten innan brytpunkten (Ref 11). 

Vad gäller under tiden från beslut om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande 
behandling och fram till att donationsviljan är utredd? 
Under förutsättning att donationsviljan utreds snarast efter beslutet att inte inleda eller 
fortsätta livsuppehållande behandling, så är det osannolikt att denna tidsperiod överstiger ett 
dygn. I Socialstyrelsens ”Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Om att ge 
eller inte ge livsuppehållande behandling.” (Ref 9) står det ”När det under pågående 
respiratorbehandling finns en misstanke om att patienten utvecklar total hjärninfarkt kan 
hälso- och sjukvården upprätthålla vård och behandling av vitala funktioner och fortsätta 
med det fram till dess att diagnostiken, enligt läkares bedömning, har varit möjlig att 
genomföra. Vården under denna period bedrivs för att man ska få en rimlig grund för 
prognoser och kunna ta ställning till hur fortsatt vård ska bedrivas, eller för att säkert 
kunna konstatera att patienten utvecklat total hjärninfarkt. (6 kap. 1 § PSL)”  
I analogi med detta ”kan hälso- och sjukvården upprätthålla vård och behandling av vitala 
funktioner och fortsätta med det fram till dess att” donationsviljan är utredd. Om inte tid 
ges för att utreda donationsviljan så omöjliggörs organdonation i Sverige. 

Hur länge får organbevarande behandlingar fortgå efter det att donationsviljan är utredd och 
samtycke till donation erhållits i väntan på att patienten ska avlida? 
Denna fråga är omöjlig att besvara med en tidsangivelse. Skälen till detta är flera. För det 
första är tiden från att den akut livshotande hjärnskadan inträffar och fram till beslut om att 
inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling inte definierad eller reglerad. Det 
innebär att graden av hjärnskada varierar från patient till patient i det ögonblick samtycket 
erhålles. Hos en gammal patient som har många andra belastande sjukdomar redan innan den 
akuta hjärnskadan inträffar, kan beslutet om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande 
behandling tas tidigare i förloppet, än hos en ung tidigare helt frisk patient.  
När det gäller svår nytillkommen hjärnskada till följd av hjärtstopp så har Svenska HLR-
rådets expertgrupp 2017 publicerat följande rekommendationer för bedömning av neurologisk 
prognos efter hjärtstopp (Ref 12): 
”Tillräckligt säker prognos för dåligt neurologiskt utfall (död eller svår funktionsnedsättning) efter hjärtstopp 
föreligger om patienten är fortsatt medvetslös (inget svar eller sträckmönster vid smärtstimulering) och utan 
bidragande effekt från sederande läkemedel under följande förutsättningar.
TIDIGAST 3 DYGN (72 timmar) efter hjärtstoppet med minst ett av dessa fynd:
bilateralt bortfall av

 pupill- och kornealreflex
 bilateralt bortfall av N20-svaret vid undersökning av sensorisk reaktionspotential.

TIDIGAST 4 DYGN (96 timmar) efter hjärtstoppet med minst två av dessa fynd:
 myoklont status som debuterat <48 timmar efter återkomst av spontan cirkulation
 höga NSE-värden vid 48 och 72 timmar samt en stigande trend mellan värdena 24 och 48 timmar efter återkomst av

spontan cirkulation
 högmalignt EEG-mönster på registrering ca 3 dygn efter återkomst av spontan cirkulation eller senare
 omfattande tecken på anoxisk/ischemisk skada på DT-undersökning av hjärnan inom 24 timmar eller MR-

undersökning av hjärnan 3–5 dygn efter hjärtstoppet.”

Noteras bör att rekommendationen anger ”tidigast 3 dygn (72 timmar), alternativt ”tidigast 4 
dygn (96 timmar)”.  
Ingen motsvarande rekommendation finns för bedömning av neurologisk prognos efter svår 
nytillkommen hjärnskada av andra orsaker än hjärtstopp. Prognostiseringen sker då utifrån 
”vetenskap och beprövad erfarenhet”, vilket i praktiken är ” enligt läkares bedömning”. Det 
medför en risk för att patienter som har svår nytillkommen hjärnskada till följd av stroke eller 
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trauma, kommer i åtnjutande av intensivvård under betydligt kortare tid än 
hjärtstoppspatienter och beslut om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling 
fattas efter kortare observationstid än för hjärtstoppspatienter.  

För det andra är tiden från akut svår hjärnskada till ”inklämning” och total hjärninfarkt olika 
hos olika patienter. Hos äldre och alkoholiserade patienter krymper hjärnan med tiden och det 
finns mer utrymme i skallen för en skadad och svullen hjärna, jämfört med hos en ung och 
tidigare frisk person. Detta kan medföra att en och samma skada kan leda till total hjärninfarkt 
på kort tid hos en ung person, men tar betydligt längre tid eller kanske aldrig inträffar hos en 
person där hjärnan inte fyller hela utrymmet innanför skallbenet.  

I en färsk prospektiv studie publicerad i World Neurosurgery studerade författarna 102 
patienter som inlades på neuro-IVA med svår nytillkommen hjärnskada till följd av trauma, 
stroke eller hjärnblödning och som uppvisade kvarstående förlust av flera hjärnstamsreflexer 
efter mer än 24 timmar (ref 7). Syftet med studien var att finna enkla kriterier för att 
identifiera patienter på neuro-IVA där fortsatt intensivvård inte är meningsfull. 72 av 
patienterna avled efter i medelvärde 16 dygn (medianvärde 8 dygn) och 23 förblev komatösa, 
”locked-in” eller vegetativa. 
Även om denna studie inte är designad för att ge svar på hur länge det är rimligt att fortsätta 
vård av en patient efter samtycke till organdonation och i väntan på döden, så belyser den 
spannet i tid som det tar för en svårt hjärnskadad person att avlida till följd av hjärnskadan. 

Mitt förslag till skrivelse som svar på frågan i kursiv stil ovan är: 
”När det under pågående respiratorbehandling fattats beslut om att inte inleda eller fortsätta 
livsuppehållande behandling och samtycke till organdonation erhållits kan hälso- och 
sjukvården upprätthålla organbevarande vård och behandling och fortsätta med det fram till 
dess att patienten utvecklat total hjärninfarkt och avlidit, alternativt till dess att en 
specialistkompetent läkare i samråd med en annan specialistkompetent läkare bedömt att 
organbevarande vård och behandling ska avbrytas. Vården under denna period bedrivs för att 
bevara organens funktion inför en eventuell transplantation.” 

Finns det någon som helst risk för att en medvetslös eller sederad person kan uppleva smärta 
eller lidande och är det någon skillnad om den är döende? 
Medvetandets gåta söker såväl fysiker, matematiker, neurobiologer, filosofer, etiker som 
teologer svaret på. Den australiensiske filosofen och medvetandeforskaren David Chalmers 
har utnämnt den till The hard problem. Enligt en artikel i Forskning och Framsteg 2018 Nr 5 
hoppas en av världens ledande forskare om medvetandet, Christof Koch som är chef för The 
Allen Institute for brain science i Seattle USA, att forskningen om medvetandet leder till en 
fungerande medvetandemätare inom tio år. Inom sjukvården används i dagligt praktiskt bruk 
ansiktsuttryck, pulsfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens, pupillreaktioner och 
muskelrörelser som uttryck för att en okontaktbar patient upplever smärta eller lidande.  
Risken för att en medvetslös person, för vilken det beslutats att inte inleda eller fortsätta 
livsuppehållande behandling och där samtycke till organdonation erhållits, kan uppleva 
smärta eller lidande får bedömas som mycket liten eller obefintlig. Eftersom patienten är 
aktuell för organdonation är den per definition döende eller död. Oavsett orsak till att 
patienten är medvetslös (hjärnskada, annan sjukdom eller palliativ sedering), så ska patienten 
erhålla sedvanlig palliativ behandling bestående av smärtlindring med opioider och 
ångestdämpning/sedering med benzodiazepiner för att slippa lida (Ref 8 och 13).  
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Kan det finnas ett motsatsförhållande mellan palliativa medicinska insatser och intensivvård, 
respektive medicinska insatser för att främja organdonation och i så fall vilka? 
Alla patienter ska slippa uppleva smärta, oro och ångest. Detta gäller såväl patienter som 
vårdas till liv och hälsa, patienter som är bortom räddning och döden bedöms vara 
oundgänglig och patienter som är aktuella för DBD eller DCD. Principerna för behandling är 
desamma oavsett patientgrupp, men val av farmaka kan ibland skilja sig något åt. Efter 
brytpunkten då patienten bedömts vara bortom räddning och beslut tagits om att inte inleda 
eller fortsätta livsuppehållande behandling, kallas denna behandling palliativ. Inget 
motsatsförhållande föreligger mellan palliativa åtgärder och intensivvård och/eller 
organförberedande vård, då ”palliativ” behandling ska ges alla patienter i behov av 
smärtlindring och ångestdämpning.  

Vilka insatser kan behövas i syfte att möjliggöra DBD och vilka insatser behövs för att kunna 
genomföra DCD, ser det olika ut? Vilka medicinska insatser behöver påbörjas, inte fortsätta, 
på en död person i syfte att möjliggöra donation? Är det skillnad mellan DBD och DCD?  
Samma grundläggande medicinska principer för att bevara organens funktion gäller för DBD 
och DCD (Ref 3). Några få situationer med tydliga skillnader kan identifieras och bör 
diskuteras.  

1. Intubation av en avliden person som är aktuell för DCD
Om DCD införs i Sverige, så kan en diskussion bli aktuell om huruvida det är tillåtet att
intubera en avliden person som är aktuell för DCD i syfte att möjliggöra transplantation
av lungorna. Intubation med åtföljande uppblåsning av lungorna är praxis i många
länder som tillämpar DCD. Däremot råder konsensus att inga åtgärder som riskerar att
återställa hjärnans cirkulation ska tillåtas. Dit räknas artificiell ventilation, till exempel
med hjälp av en respirator (Ref 14).

2. Hjärt-lungräddning
Hjärt-lungräddning av en avliden person som är aktuell för DCD ska inte ske, då det
riskerar att återställa hjärnans cirkulation.
Däremot pågår en diskussion i Sverige om det bör rekommenderas att göra hjärt-
lungräddning på en person där döden bestämts med direkta kriterier, där samtycke om
donation inhämtats och patienten är aktuell för DBD. Om personen i denna situation
drabbas av hjärtstopp blir frågan om hjärt-lungräddning aktuell. Eftersom personen
konstaterats död med direkta kriterier under pågående respiratorvård föreligger ingen
risk att återställa hjärnans cirkulation. Frågan har dryftats dels på möte med SFAI
(Svensk förening för Anestesi och Intensivvård) och dels i gruppen av regionalt
donationsansvariga läkare (RDAL) och sjuksköterskor (RDAS). Inget entydigt eller
samstämmigt beslut har fattats ännu. Diskussionen förs även i den internationella
litteraturen och hjärt-lungräddning av personer aktuella för DBD förespråkas och anses
etiskt försvarbart av en del författare (Ref 15).

Hur länge kan insatserna behöva pågå och vilka respektive risker, komplikationer, obehag 
och lidande finns kopplat till tidsaspekten? 
”När det under pågående respiratorbehandling finns en misstanke om att patienten utvecklar 
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total hjärninfarkt kan hälso- och sjukvården upprätthålla vård och behandling av vitala 
funktioner och fortsätta med det fram till dess att diagnostiken, enligt läkares bedömning, har 
varit möjlig att genomföra. Vården under denna period bedrivs för att man ska få en rimlig 
grund för prognoser och kunna ta ställning till hur fortsatt vård ska bedrivas, eller för att 
säkert kunna konstatera att patienten utvecklat total hjärninfarkt. (6 kap. 1 § PSL)” (Ref 8).  
För ”risker och komplikationer” v.g. se Bilaga 2. För ”obehag och lidande” v.g. se svar ovan 
på frågan Finns det någon som helst risk för att en medvetslös eller sederad person kan 
uppleva smärta eller lidande och är det någon skillnad om den är döende?  

När döden inträtt får medicinska insatser fortsätta i max 24 timmar, om det behövs för att 
bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan på ett transplantationsingrepp (Ref 1). 
Eftersom personen är död medför tidsaspekten inga risker/obehag, komplikationer eller 
lidande för den avlidna. 

Vilket obehag eller lidande kan det finnas för eventuellt anhöriga med respektive insats? 
I en nyligen publicerad artikel redogörs anhörigas upplevelser av vården i samband med 
organdonation. Författarna konkluderar ”having experienced the donation process closely did 
not discourage the donor relatives from donating their own organs but rather inspired a 
willingness to donate. This indicates an acceptance of the medical procedures necessary in 
order to enable organ donation after death.” (Ref 16). 
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Medicinska undersökningar som görs 
för att utreda om en möjlig donator 
är medicinskt lämplig 

Medicinska undersökningar som görs för att utreda om en möjlig 
donator är medicinskt lämplig 

1. DBD vs DCD

Vid en DCD process måste alltid den medicinska utredningen göras 
innan patienten är avliden. Vid en DBD process har traditionellt den 
mer omfattande utredningen gjorts efter patienten är konstaterat av-
liden och samtycket är utrett. Dock finns medicinska data som är av 
mer allmän art tillgänglig i samband med vården av patienten, såsom 
allmänna kemlabprover, blodgrupp och oftast sjukdomsanamnes som 
kan utredas innan döden är fastställd.  

2. Tidig medicinsk bedömning av möjlig donators
generella lämplighet

För att göra denna bedömning krävs sjukdomsanamnes för att ute-
sluta sjukdomar som kontraindicerar donation samt aktuell status i 
forma av allmänna provsvar, tillgängliga röntgenbilder, fysionomi 
(längd/vikt), blodgrupp och organfunktion. Ofta räcker enbart delar 
av denna information i tidigt skede för att acceptera möjligheten för 
donation. I de fall där en mer komplicerad anamnes föreligger eller 
där organfunktionen är påverkad av den aktuella sjukdomshändelsen 
kan behov av en mer utökat informationsöverföring uppstå. Att i 
detta skede kunna gå in i journal, antingen om access finns lokalt 
eller via NPÖ, skulle vara av stor nytta. Cancerregistret kan också 
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vara en möjlig källa till viktig information. Att få förstahandsinfor-
mation, undvika muntlig informationsöverföring eller icke-optimala 
överföringar via t ex fax vore ur ett patientsäkerhetsperspektiv synner-
ligen bra.  

3. Tidig medicinsk bedömning av möjlig donators lämplighet,
organspecifikt

Ibland är en möjlig donator aktuell för donation av enbart en organ-
grupp. I de fall detta aktuella organ, är/-misstänks vara påverkat, kan 
det uppstå behov av att utreda eller följa funktionen något mer nog-
grant. Det kan röra sig om att få en trend av provsvar (t.ex. lever eller 
njurfunktion. 

4. Optimera processen

En donationsprocess tar oftast tid. Det beror på att det tar tid att 
utreda organens funktion och samla medicinsk information om dona-
torn. Ibland från flera vårdgivare. Specifik provtagning. Logistik 
kring transport av prover mellan olika sjukhus. Många gånger har 
mottagarna av organen lång resväg. Teamet som skall utföra dona-
tionsoperationen har restid. Att utarbeta goda förutsättningar för att 
effektivisera processen vore lämpligt av flera skäl:  

a) Av hänsyn till den döendes/avlidnes närstående

b) Av hänsyn till intensivvårdsavdelningen (platsbehov, arbetsbörda
dyl.)

c) Logistiken kring allokeringen av organ(en) med bibehållen kort
kall ischemitid (CIT)

d) (Lokalt?) bättre tillgång till radiologisk- och laboratoriekompe-
tens på vardagar/dagtid

e) Vid situationen med en instabil donator (behov av skyndsam
donationsprocess vid risk för cirkulationskollaps)

f) Av hänsyn till risk för försämrad organkvalité om processen tar
lång tid (organfunktion kan försämras genom påverkan av det fysio-
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logiska svar som blir i samband med utvecklandet av total hjärn-
infarkt t.ex. kan de höga doser vasoaktiva läkemedel som behövs pga. 
vasodilatation ge försämrad microcirkulation till organen). 

Transplantationsspecifika blodprov 

Prover för HLA-typning (vävnadstypning) och immunologiska kors-
tester måste alltid tas i samband med organdonation. Dessa prover 
analyseras endast på transplantationsenheterna som har denna kom-
petens i egen jourlinje. Tiden från provtagning till analys kan bli lång 
då blodproven måste transporteras från donatorssjukhuset till trans-
plantationsenheten. Om blodproven tas efter t.ex. brytpunktsamtalet, 
men innan dödförklaring, kan processen i många fall kortas ett antal 
timmar.  

Detta är t.ex. rutin i Norge som ofta har samma logistiska utmaning. 
Prover för virologisk screening (HIV, Hepatit B+C, CMV, EBV, 

LUES).  
Dessa virologiska tester måste alltid tas i samband med organ och 

vävnadsdonation enl. Europeisk föreskrift för att förhindra överför-
ing av infektionssjukdomar från donator till mottagare.  

Övriga relevanta blodprover som alltid tas 

• Blodgruppering. Då blodgruppen i vissa fall är helt avgörande om
en donation kan genomföras bör detta tas i tidigt skede.

• Kemlabprover (t ex lever-, njur-, pankreas- och hjärtfunktion) är
standardprover på IVA.

För att bedöma ett organs funktion behövs ibland en serie blodpro-
ver. Man bedömer flera provresultat över tid, för att bedöma orga-
nen. Vid en tidig donationsförfrågan kan detta vara enda sättet att 
fatta beslut om donatorns eventuella lämplighet. 

• Odlingar

Vid känd, eller misstänkt infektion tas alltid odlingar för att ta reda 
på vilka bakterier det rör sig om. Ju tidigare i processen detta görs, 
desto säkrare blir bedömningen och risken att överföra en infektion 
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till mottagaren minskar. Vanligtvis rör det sig om blododling, tracheal-
odling och urinodling. 

Vilka av dessa tas för patientens egen skull och vilka tas ”extra” 
för eventuell donation? 

Under patientens vårdtid på IVA är vanliga kemlabprover daglig rutin. 
Om standardprovtagningen av någon anledning uteblivit eller be-
gränsats pga. att patientens vårdnivå sänkts är vidare provtagning 
mer i syfte av att utreda medicinska förutsättningen för donation. På 
samma sätt gäller blodgruppering och odlingar.  

Prover för vävnadstypning (HLA) och kors-tester är enbart i 
syfte för framtida donation för att identifiera om möjliga mottagare 
finns, och därefter vilken(a) mottagare som är mest passande ur 
immunologisk vinkel.  

Virusprover måste enligt europeiska föreskrifter tas vid ett dona-
tionsfall. Där ett eller flera av dessa prover inte är indicerad i sam-
band med den allmänna vården av patienten får detta ses som extra 
provtagning i donationssyfte.  

Finns det andra prover eller medicinska undersökningar som kan 
bli aktuella och i så fall vilka? 

Aktuella undersökningar i donationsutredningssyfte 

EKG: Har i de allra flesta fall gjorts tidigt under vårdtiden. Vanliga 
hjärtrytmstörningar kan oftast ses på vanlig övervakning, men för 
bättre diagnostik av hjärtrytm och eventuell ischemisk påverkan bör 
ett tolvavlednings-EKG tas. Vid tveksamheter kan en jämförelse med 
tidigare EKG, där detta finns tillgängligt, med stor fördel göras. 
EKG tas på IVA.  

Ultraljud hjärta (EKO) och transesofageal ekokardiografi (TEE). 
För att bedöma hjärtats pumpförmåga och hjärtklaffarnas kvalitet 
inför eventuell hjärtdonation. Kan oftast göras 24/7, men med olika 
nivå av kompentens på jourtid. Undersökningen görs på IVA.  

Coronarangiografi. För att bedöma hjärtats kranskärl inför even-
tuell hjärtdonation. Undersökningen måste göras på ett angiolab. Till-
gången till denna undersökning är högst varierande, allt från 24/7 
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service till ingen möjlighet alls. Ibland kan det behövas transport till 
annat sjukhus för att möjliggöra undersökningen. Dagtid är tillgången 
oftast bättre än jourtid.  

Värt att nämna är att denna undersökning, med lokala variationer, 
ibland kan utföras i samband med fyrkärlsangiografi när denna under-
sökning är aktuellt då undersökningen görs på likartat sätt. Corona-
rangiografi görs då efter fyrkärlsangiografin är klar och visat att pati-
enten är avliden.  

CT-angiografi av hjärtat. Kan vid vissa fall vara ett alternativ till 
coronarangiografi där detta undersökningsalternativ saknas. Ger emel-
lertid inte lika konklusivt svar. Görs på röntgenavdelning.  

Rtg hjärt/lunga. För bedömning av lungorna (infektion?) Tumör? 
Bedömning av storlek på lungorna m.m.). Vanlig undersökning på IVA 
under vårdtiden, t ex efter inläggning av central venkateter (CVK). 
Om detta saknas, eller det har gått mer än 24 timmar sedan under-
sökningen, måste detta kompletteras. Kan oftast göras på IVA.  

Bronkoskopi. För diagnostik av lungorna vid misstanke om in-
fektion. Många gånger görs det på indikation för klinisk vård av pati-
enten. Görs på IVA eller på operation i samband med donators-
operationen.  

CT thorax/buk (med kontrast). För diagnostik av organens ana-
tomi och utseende. Syftet kan vara att bedöma om organen över-
huvudtaget kan användas för transplantation (t.ex. vid misstanke om 
fettlever eller misstanke om tumörer på grund av tidigare anamnes). 
Men det kan också vara i syfte att kartlägga anatomin för val av mot-
tagare (t ex vid delning av lever till två mottagare). Görs (oftast) på 
röntgenavdelningen.  

UL njure. Kan vara aktuellt för att utesluta t.ex. cystnjurar eller 
förekomst av njurstenar. Görs oftast på röntgen, men ibland också 
på IVA 

UL lever. För bedömning av leverns utseende och eventuellt kärl-
anatomi. Görs oftast på röntgen, men ibland också på IVA 

Biopsi/fryssnitt. Kan vara aktuellt där det finns misstanke om 
tumörsjukdom eller där påverkan på organen skall kartläggas. En bi-
opsi tas inte allt för sällan på organen eller vid fynd i annan vävnad 
(lymfknutar etc.) i samband med donatorsoperationen. Men det skulle 
också kunna uppstå situationer där det under utredningen innan dona-
tionsingreppet framkommer suspekta förändringar i samband med 
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t.ex. röntgenbilder eller vid kroppsinspektion. Här kan en biopsi in-
nan donatorsoperationen ibland vara önskvärd i syftet att få en dia-
gnostik för beslut om donation kan genomföras eller inte. Synner-
ligen aktuellt vid DCD processen.  

Vilka insatser som med nödvändighet måste genomföras 
innan döden och vilka som ”skulle underlätta tillvaron” 
om de genomfördes innan döden men också kan genomföras 
efter döden inträffat och varför? 

Generellt 

Förutsättning för att det ska vara medicinskt möjligt med organ-
donation är att allmän intensivvård bedrivs, som t.ex. cirkulations-
stödjande läkemedel, intravenös vätskebehandling, antibiotika och 
respiratorbehandling. I de fall patienten har en kroniskt alternativt 
akut njursvikt kan dialysbehandling vara aktuell. Allt syftar till att 
upprätthålla normal fysiologi och på så sätt säkerställa normal organ-
funktion.  

Prover för HLA-typning (vävnadstypning) och immunologiska 
kors-tester måste alltid tas i samband med organdonation. Dessa 
prover analyseras endast på transplantationsenheterna som har denna 
kompentens i egen jourlinje. Om blodproven tas efter t.ex. bryt-
punktsamtalet, men innan dödförklaring, kan processen i många fall 
kortas ett antal timmar. 

Alla undersökningar ovan måste individuellt bedömas om de 
behövs eller inte. Mycket sällsynt att alla undersökningar behövs vid 
en och samma donation. Men där det finns indikation för att kom-
plettera med någon/några av ovan beskrivna undersökningar måste 
detta göras någon gång under processen. I de fall där processen över-
går till jourtid kan detta vara en utmaning för donatorssjukhuset. 
Ofta med mindre personal på IVA, och ofta mindre/ingen möjlighet 
att utföra vissa av dessa undersökningar. Detta kan medföra att ett 
eller flera organ kanske inte tas tillvara på grund av otillräcklig utred-
ning. Patientsäkerheten för mottagarna måste alltid beaktas.  

De undersökningar som är ”enkla” /icke-invasiva och som kan 
genomföras på IVA skulle förstås kunna underlätta utredningen 
båda i avseende tidsåtgången av donationsprocessen samt tillgång till 
kompetent personal för genomförandet. Av de mer resurskrävande 
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undersökningarna (CT/ultraljud) och de som innefattar invasiv åt-
gärd (t.ex. coronarangiografi eller biopsi) kan möjligheten för att 
genomföra dessa ibland begränsas till dagtid. Där bör kloka bedöm-
ningar av personalen kring vad som är möjligt samt var i processen 
man befinner sig (före/efter brytpunktsamtal? Före/efter samtycke? 
Före/efter dödförklaring?) kunna avgöra om detta är lämpligt att 
genomföra.  

I förekommande fall görs en eller flera av dessa undersökningar 
vid ett donationstillfälle. Om en eller flera av dessa kan utföras tidi-
gare i processen kan tiden från dödsfallet är konstaterat till dona-
tionsingreppet genomförs i många fall kortas ned. Detta borde vara 
en fördel i första hand för de närstående, men även för IVA och deras 
resurser avseende sängplats och personal. Även för transplantation 
vore en optimerad logistik resultera i en säkrare och effektivare be-
slutsprocess i att acceptera en möjlig donator generellt och organen 
individuellt samt att det kan ge bättre organ kvalité. 

DCD specifikt 

I ett framtida införande av DCD som etablerad donationsprocess 
där alla organ kan tänkas omhändertas finns det internationell stor 
erfarenhet med olika maskintekniker med syfte att förbättra organ-
funktionen och därmed resultaten för transplantationerna. En del av 
dessa tekniker går ut på att cirkulera organen efter döden är fast-
ställd, men innan de är opererats ut. Det som krävs för att göra detta 
är att lägga in katetrar i stora blodkärl, oftast via ljumsken, som sedan 
kopplas till någon form av maskinperfusion som cirkulerar perfusions-
vätska eller blodlikande produkter. Gemensamt för de olika maskin-
teknikerna är att inget återskapande av cirkulationen till hjärnan sker, 
utan cirkulationen är mekanisk begränsad till de organgrupper som 
skall doneras.  

Denna intervention kan göras genom att på förhand lägga in en 
tunn för att markera var de större katetetrarna sedan skall läggas in 
efter patienten är dödförklarad. Det krävs inget kirurgiskt snitt, utan 
enbart en perforation av huden som vid ett blodprovsstick. Detta är 
tekniken som t ex gjordes i Norge under deras DCD pilot.  

Alternativ går det att etablera de grövre kanylerna innan avslut av 
livsuppehållande behandling. Vid denna manöver krävs ett mindre 
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kirurgiskt snitt för att frilägga de kärl som kanylen skall läggas in i. 
Detta förfarande görs t ex i Spanien.  

Heparin är ett blodförtunnande läkemedel som alltid ges vid alla 
DBD donationer, men då efter patienten är avliden i samband med 
donationsoperationen i samband med att cirkulationen stängs av. 
I DCD sammanhang finns olika praxis internationellt gällande admin-
istrering av läkemedlet Heparin eller liknande. Genom att admini-
strera någon form av blodförtunnande strax efter avslut av livsuppe-
hållande behandling, men innan cirkulationsstillestånd är fördelen 
att läkemedlet får cirkulera med blodflödet. Ett annat alternativ är 
att administrera läkemedlet efter avslut av livsuppehållande behand-
ling när t ex blodtrycket har passerat en på förhand definierad låg 
nivå. Sista alternativet är att administrera läkemedlet efter att patien-
ten är konstaterad avliden genom att läkemedlet tillförs i perfusions-
vätskan.  

DCD är en donationsform där det pågår mycket forskning och 
utveckling internationellt. För framtiden kan det tänkas komma nya 
innovationer som förbättrar outcome ytterligare. Häri kan också 
tänkas nya läkemedel. Det är viktigt att regelverket tar höjd för medi-
cinsk utveckling i framtiden. 

– Vilka risker, obehag, komplikationer och lidande kan det finnas
för den enskilde patienten med respektive medicinsk insats?

Här bör troligen representanter från intensivvården göra denna be-
dömning för varje undersökning. Ordet ”lidande” i detta samman-
hang borde kanske ersättas med ”smärta” eller ”stress”?  

– Vilket obehag eller lidande kan det finnas för eventuellt
anhöriga med respektive insats?

Här bör troligen representanter från intensivvården göra denna be-
dömning för varje undersökning.  
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– Kan det finnas ett motsatsförhållande mellan palliativa
medicinska insatser och medicinska insatser för att bevara organ
och i så fall vilka?

Nej. Skulle minsta tveksamhet uppstå i denna fråga skall man utan 
förbehåll avstå från tänkbara undersökning/provtagning.  

– Hur länge kan respektive insats behöva pågå och vilka
respektive risker/obehag, komplikationer och lidande finns
kopplat till tidsaspekten?

Generellt 

Alla undersökningar pågår under den tid själva underökningen ut-
förs. Utöver detta får tiden för eventuell transport till och från rönt-
genavdelning läggas till. Tidsaspekten är i de flesta fall enligt nedan:  

EKO/TEE 
Undersökningen tar ca 15–30 minuter. Görs på IVA. 

Coronarangiografi 
Själva undersökningen tar ca 30–40 min. Sedan tillkommer transport 
till och från angiografilabbet.  

Rtg hjärt/lung (c/p) 
Undersökningen tar 10–20 minuter. Görs på IVA. 

Bronkoskopi 
Undersökningen tar 10–20 minuter. Gör på IVA. 

CT thorax/buk 
Undersökningen tar 20–40 minuter, eventuellt lite längre om båda 
CT-buk och CT-thorax skall göras. Sedan tillkommer transport-
tiden till och från röntgen.  

UL lever/njure 
Undersökningen tar ca 10–20 minuter. Kan troligen oftast göras på 
IVA. Annars tillkommer transporttid till och från röntgen.  
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Biopsi/fryssnitt 
Beror helt på vilket preparat som skall analyseras, och vilken teknik 
som krävs för att ta tillvara preparat. Det kan t.ex. vara ultraljud-
vägledda biopsier eller preparat som tas omhändertas kirurgisk (t.ex. 
födelsemärke). Tidsåtgång beror då på vilken teknik som skall an-
vändas och om en transport till lämpligt labb är nödvändigt.   

Blodgrupp/vävnadstypningsprover/virologi (HLA) 
Ett blodprov som oftast tas via en redan befintlig venös eller arteriell 
port/access. Tar högst någon minut.  

Ev kemlab som saknas 
Ett blodprov som oftast tas via en redan befintlig venös eller arteriell 
port/access. Tar högst någon minut.   

Odlingar 
Blododling tas genom ett stick i en ven och ev. genom befintlig venös 
eller arteriell port/access. 

Trachealodling tas genom aspiration via trachealtub. 
Urinodling tas genom befintlig urinkateter.  

DCD Specifikt 
Etablering av tunna katetrar för att förbereda maskinperfusion är en 
kortvarig insatts som kräver två stick i ljumsken. Risk för lidande är 
minimal ur smärtsynpunkt. Noggrann information till närstående är 
givetvis av stor vikt som vid alla andra åtgärder.  

Etablering av större kanyler tar erfarenhetsmässigt från gruppen 
i Norge 10–12 minuter, men då gjordes detta efter cirkulationsstopp 
men efter att två tunna katetrar var etablerade.  

– Om möjligt bör det i underlaget framgå någon form
av värdering av vilken/vilka behandlingar som har hög risk
för negativa konsekvenser och vilken/vilka som har låg risk

Generellt bör alla undersökningar och provtagningar knuten till medi-
cinsk lämplighetsbedömning göras enbart där detta är bedömt som 
relevant för beslut. Det är alltid, oberoende av när i förloppet detta 
utförs, viktigt att IVA personalen och anhöriga får en god förklaring 
och förståelse kring varför en eller flera av dessa åtgärder måste göras. 
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Coronarangiografi 
Transport av en möjlig donator eller en avliden möjlig donator till 
angiografilabb är i vissa fall behäftad med en risk. Själva undersök-
ningen där en artär i ljumsken eller underarmen punkteras kan också 
ha en viss risk. Själva undersökningen måste ändå i vissa fall göras 
för att utreda eventuell hjärtdonation. I de fall den möjliga donatorn 
är cirkulatoriskt instabil måste ansvarig IVA läkare göra en bedöm-
ning av risken för en transport. 

EKO/TEE 
Undersökningen är inte behäftad med transport till annat labb eller 
någon invasiv åtgärd. Risken med denna undersökning är obefintlig. 

Rtg hjärt/lung (c/p) 
Undersökningen kräver inte transport till annat labb eller någon 
invasiv åtgärd. Risken med denna undersökning är obefintlig.  

Bronkoskopi 
Undersökningen kräver inte transport till annat labb och således risk-
fritt ur det hänseende. Själva undersökningen är låg/moderat risk för 
donatorn, utan kan i vissa fall förbättra ventilationen och stabilisera. 

CT thorax/buk 
Transport av en möjlig donator eller en avliden möjlig donator till 
röntgenavdelningen är i vissa fall förenad med en risk. I de fall den 
möjliga donatorn är cirkulatoriskt instabil måste ansvariga IVA 
läkare göra en bedömning av risken för en transport. Vid användande 
av kontrastmedel kan det ge en negativ påverkan av njurfunktionen. 
En noggrann analys av behovet måste i varje individuellt fall göras av 
den/de transplantationskirurger som begär undersökningen.  

UL lever/njure 
Kan troligen oftast utföras på IVA. I de fall den möjliga donatorn 
måste transporteras till röntgenavdelning för undersökning finns 
samma risker som ovan nämnd i samband med CT thorax/buk.  
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Biopsi/fryssnitt 
Oftast är detta en undersökning som akut görs i samband med fynd 
under donationsingreppet, eller där detta planeras för i samband med 
donationsingreppet. I de fall där det finns vetskap om anatomiska/ 
patologiska förändringar, eller misstanke om patologiska föränd-
ringar, som kan påverka medicinsk godkännande av donatorn kan 
fråga om biopsi innan donationsingreppet uppstå.  

Riskerna med undersökningen beror helt på vad som skall biop-
seras. Är det tumörmisstanke i t.ex. lever, lunga eller njure kan bios-
pien till viss grad behäftas med risker, t.ex. blödningsrisk. Är det en 
hudförändring är risken för komplikationer liten, men kan samtidigt 
upplevas som stressande för närstående då det är en synlig exstirpa-
tion av material. Troligen är informationen som ges av ansvarig IVA 
läkare av stor vikt, och denna måste i sin tur erhållit god information 
av transplantation kring indikationen till varför undersökningen måste 
göras. Sedan kan svaret på underökningen tänkbart vara stressande 
för de närstående om t.ex. en okänd cancerdiagnos påvisas. Samtidigt 
är det ur patientsäkerhetssynpunkt mycket viktigt för de potentiella 
mottagarna att denna diagnos påvisas innan en ev. transplantation.  

Blodgrupp/ vävnadstypningsprover/virusprover 
Inte behäftat med risk. Alla blodprover tas i redan befintlig kateter, 
och genererar inget stick.  

Ev kemlab som saknas 
Inga risker knuten till sedvanliga blodprover. 

Odling 
Inga risker knuten till sedvanliga odlingar. 

DCD Specifikt  
Etablering av tunna katetrar i blodkärl i ljumsken är inte behäftat 
med risker. 

Etablering av större kanyler är troligen inte behäftat med risker. 
Angående administrering av Heparin eller annan form av blod-

förtunnande läkemedel, innan patienten är konstaterats avliden bör 
troligen följande beaktas. 

Om grundsjukdomen till patientens medvetslöshet är blödnings-
orsakad kan en administrering av Heparin teoretisk förvärra denna 
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blödning. Dock kan det vara en situation där blodflödet till hjärnan 
är närmast upphörd, och där ett blodförtunnande läkemedel troligen 
inte har någon negativ påverkan.  

I de fall patientens grundsjukdom inte är blödningsorsakad torde 
riskerna vara låga/betydligt låga.  

Öystein Jynge, Transplantationskoordinator, Karolinska Universitets-
sjukhuset 
Matilda Proos, Transplantationskoordinator, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset 
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Statens offentliga utredningar 2019
Kronologisk förteckning

1. Santiagokonventionen mot 
organhandel. S.

2. Ingen regel utan undantag – en trygg 
sjukförsäkring med människan i 
centrum. S.

3. Effektivt, tydligt och träffsäkert 
– det statliga åtagandet för framtidens 
arbetsmarknad. A.

4. Framtidsval – karriärvägledning för 
individ och samhälle. U.

5. Tid för trygghet. A.

6. En långsiktig, samordnad och dialog-
baserad styrning av högskolan. U.

 7. Skogsbränderna sommaren 2018. Ju.

8. Kamerabevakning i kollektivtrafiken 
– ett enklare förfarande. Ju. 

9. Privat initiativrätt – planintressentens 
medverkan vid detaljplaneläggning. N.

10. Stöd för validering eller kompetens-
åtgärder i samband med korttidsarbete.
Fi.

11. Biojet för flyget. M.

12. Nya befogenheter på 
konsumentskyddsområdet. Fi.

13. Agenda 2030 och Sverige: Världens 
utmaning – världens möjlighet. Fi.

14. Ett säkert statligt ID-kort 
– med e-legitimation. Ju.

15. Komplementär och alternativ medicin 
och vård – säkerhet, kunskap, dialog. S.

16. Ny kärntekniklag 
– med förtydligat ansvar. M.

17. Bebyggelse- och transportplanering 
för hållbar stadsutveckling. N. 

18. För flerspråkighet, kunskaps-
utveckling och inkludering. Moders-
målsundervisning och studiehand-
ledning på modersmål. U.

19. Belastningsregisterkontroll
i arbetslivet – behovet av utökat
författningsstöd. A. 

20. Stärkt kompetens i vård och omsorg. S.

21. Effektivt investeringsfrämjande för 
hela Sverige. UD.

22. Sveriges miljöövervakning
– dess uppgift och organisation 
för en god miljöförvaltning. M.

23. Styrkraft i funktionshinderspolitiken. 
S.

24. Stärkt integritet i idrottens antidopnings-
arbete. Ku.

25. Genomförande av ändringar i
utstationeringsdirektivet. A.

26. Organbevarande behandling för 
donation. S.
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Statens offentliga utredningar 2019
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Effektivt, tydligt och träffsäkert  
– det statliga åtagandet för framtidens 
arbetsmarknad. [3]

Tid för trygghet. [5]

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet 
– behovet av utökat författningsstöd. 
[19]

Genomförande av ändringar i  
utstationeringsdirektivet. [25]

Finansdepartementet

Stöd för validering eller kompetensåtgärder 
i samband med korttidsarbete. [10]

Nya befogenheter på  
konsumentskyddsområdet. [12]

Agenda 2030 och Sverige: Världens  
utmaning – världens möjlighet. [13]

Justitiedepartementet

Skogsbränderna sommaren 2018. [7]

Kamerabevakning i kollektivtrafiken  
– ett enklare förfarande. [8]

Ett säkert statligt ID-kort 
– med e-legitimation. [14]

Kulturdepartementet

Stärkt integritet i idrottens antidopnings-
arbete. [24]

Miljö- och energidepartementet

Biojet för flyget. [11]

Ny kärntekniklag  
– med förtydligat ansvar. [16]

Sveriges miljöövervakning  
– dess uppgift och organisation  
för en god miljöförvaltning. [22]

Näringsdepartementet

Privat initiativrätt – planintressentens 
medverkan vid detaljplaneläggning. [9]

Bebyggelse- och transportplanering för 
hållbar stadsutveckling. [17]

Socialdepartementet

Santiagokonventionen mot organhandel. [1]

Ingen regel utan undantag – en trygg  
sjukförsäkring med människan i 
centrum. [2] 

Komplementär och alternativ medicin och 
vård – säkerhet, kunskap, dialog. [15]

Stärkt kompetens i vård och omsorg. [20]

Styrkraft i funktionshinderspolitiken. [23]

Organbevarande behandling för donation. 
[26]

Utbildningsdepartementet

Framtidsval – karriärvägledning för  
individ och samhälle. [4]

En långsiktig, samordnad och dialog-
baserad styrning av högskolan. [6]

För flerspråkighet, kunskapsutveck-
ling och inkludering. Modersmåls-
undervisning och studiehandledning 
på modersmål. [18]

Utrikesdepartementet

Effektivt investeringsfrämjande för hela 
Sverige. [21]
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§120 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet t.o.m. september 2019. Som följd av nya 
regler avseende arvoderingen av vice ordförande kommer 
ett förslag till omdisponering av budgetmedel att lyftas för 
beslut i regionstyrelsen. Informationen läggs till 
handlingarna.

 Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om 
- Arbete med risk- och konsekvensanalys avseende 
disponering av vårdenheter i hus D1, Länssjukhuset 
Ryhov
- Medarbetarenkäten för 2019

 Hälso- och sjukvårdsstrategen och chefscontrollern 
informerar om kömiljarden och Region Jönköpings läns 
uppfyllnad av villkoren för statsbidraget.

 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000
Information ger på nämndsammanträdet i januari.

 Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi 2019-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400
Presidiet diskuterar inkomna synpunkter från 
partigrupperna. Beslut fattas på nämndsammanträdet den 
19 november.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-10-09 RJL 2019/2400

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Handlingsplan för Regional 
utvecklingsstrategi 2019-2024
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö, nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår Regionstyrelsen 

 godkänna föreliggande förslag till handlingsplan för den regionala 
utvecklingsstrategi 2019-2024

Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 tas fram utarbetas en 
handlingsplan för strategins sex delområden. Denna ska stödja och ge kraft i 
arbetet med genomförandet av strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart 
fjärde år.

Information i ärendet
Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 (RUS) 
påbörjades 2015 och planeras vara klar i slutet på 2019. 
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet 
fokuserar sitt arbete för att genomföra strategin kopplas handlingsplaner till 
insatsområdena i strategin som omfattar; en hållbar region, en attraktiv region, en 
smart region, en kompetent region, en tillgänglig region och en global region.
Detta ligger i linje med både Europeiska Unionens och Sveriges nationella arbete 
med prioriteringarna och bidrar till den röda tråden genom styrsystemet. 

Arbetet med handlingsplanens olika områden har genomförts i samverkan med 
kommunerna i länet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping University och 
övriga viktiga aktörer i länet med koppling till genomförandet av 
handlingsplanen. Handlingsplanen revideras minst en gång varje mandatperiod. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2019-2024

Beslut skickas till
Regional utveckling 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/2400

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Elisabet Eriksson 
Enhetschef Regional utveckling

557



HANDLINGSPLAN EN 

HÅLLBAR REGION 

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.

Antagen 2019-11-01?
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Handlingsplan för en hållbar region
Mål
2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Globala mål som är aktuella för målet:
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Formuleringarna i RUS
För ett långsiktigt hållbart regionalt tillväxt- och 
utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter av 
arbetet och att länet genom samhandling utvecklas 
till en förebild i genomförandet av målen. Medvetet 
individuellt och kollektivt ansvarstagande och 
förändringsvilja är grundförutsättningar för att 
länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen.
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald 
bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.

2035 är Jönköpings län en förebild för en hållbar 
utveckling. Målen i Agenda 2030 har nåtts. Den 
miljömässiga utvecklingen inom samhällets alla 
områden har lett till att länet är på väg att bli ett 
plusenergilän och att länet bidrar aktivt till 1,5- 
gradersmålet. Resursanvändningen minskar och 
länet har en hållbar konsumtion och produktion. 
Länets natur och miljö mår allt bättre och 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. 
Länets rika biologiska mångfald, väl utvecklade 
ekosystemtjänster och tysta miljöer värnas.

2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet, 
jämlikhet och mångkultur som bidrar till en 
attraktiv livsmiljö. Arbete med livsmiljö och hälsa 
pågår ständigt för att säkra ett attraktivt och 
tillgängligt län.

Länets demokrati har stärkts genom en hög tolerans 
för olikheter och att människors lika värde värnas. 
Barn och ungas engagemang och delaktighet är en 
naturlig del av den långsiktigt hållbara 
utvecklingen.

2035 präglas länet av en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, grön 
tillväxt och ökande självförsörjningsgrad av

livsmedel. Fossila råvaror har fasats ut bland annat 
genom elektrifiering, vätgas och att bioråvara bidrar 
till nya produkter. Levande landsbygder och 
utvecklingen av de gröna näringarna bidrar till ett 
långsiktigt hållbart samhälle.

2035 säkerställs en robust och miljömässigt säker 
vattenförsörjning och den goda vattenstatusen i 
länets stora vattentäkter genom hållbar konsumtion, 
skydd mot ytföroreningar och en avancerad 
vattenrening.

Delstrategier:
1. Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som 

minskar belastningen på miljö, klimat och 
förbrukningen av jordens resurser.

2. Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag.

3. Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv 
och samhälle.

4. Säkerställa att länet står väl rustat och är 
motståndskraftigt inför kommande 
klimatförändringar med mer extremväder.

5. Säkerställa en jämställd regional tillväxt och 
jämlika förutsättningar i samhället.

6. Skapa förutsättningar för individuellt och 
kollektivt ansvarstagande och lärande för en 
hållbar konsumtion.

7. Säkerställa en ökad hållbar produktion av 
livsmedel och en god vattenkvalitet i hela länet.

8. Skapa förutsättningar för god hälsa och hög 
livskvalitet i hela länet.

9. Säkerställa invånarnas tillgång till god vård i 
hela länet där hälso- och sjukvården är en 
viktig tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen 
har stor betydelse för länets attraktivitet och 
arbetsmarknad.

10. Säkerställa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är Jönköpings 
län hållbart.
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Hållbar utveckling och livsmiljö
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov – det är en hållbar 
utveckling1.

All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en 
långsiktigt hållbar utveckling och de globala mål 
som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till 
regionerna är att Sverige ska vara ledande i arbetet 
med att nå en hållbar utveckling internationellt, 
samt att målen i Agenda 2030 ska nås. Denna 
regionala handlingsplan ska visa på vägen dit.
Hållbarhet är därmed en grundförutsättning i den 
regionala utvecklingsstrategin.

Agenda 2030
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala 
mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit 
sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 
2030, men det finns också delar som ska vara 
uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP- 
analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 
2030 och regionens arbete med att stödja utveckling 
i andra delar av världen, har de 17 målen integrerats 
i mål och indikatorer.

Viktiga områden som behöver utvecklas i länet är 
till exempel jämställdhet, hållbar miljö, hållbar 
konsumtion och god utbildning för alla. Det globala 
perspektivet är viktigt och det handlar både om att 
bidra till utveckling i andra delar av världen samt att 
sätta länets utveckling i ett globalt perspektiv.

Hållbarhet
Hållbar utveckling innehåller ömsesidigt beroende 
dimensioner: den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska, som alla beaktas i det regionala 
tillväxtarbetet. Med basen i 
hållbarhetsdimensionerna skapas en medvetenhet 
kring de värden som är viktiga för såväl länet som 
för resten av världen och som förverkligas genom 
Agenda 2030.

Den sociala dimensionen lyfter fram betydelsen av 
människors rättigheter, likabehandling, jämlik 
tillgång till hälsa, tillgång till ett brett kulturliv, 
möjlighet att engagera sig i samhället och ett 
meningsfullt liv. Den lyfter även fram betydelsen av 
människors initiativkraft, engagemang och 
skaparförmåga, liksom betydelsen av att resurser, 
inflytande och makt fördelas rättvist, jämlikt och 
jämställt.
Viktiga förutsättningar är en god livsmiljö och 
hälsa. En frisk befolkning är en förutsättning för 
länets utveckling. Mår invånarna i Jönköpings län 
bra kommer de ha förutsättningar att klara 
vardagens krav och förverkliga sina drömmar

Den ekologiska dimensionen handlar om att 
ekosystem och kulturmiljöer ska skyddas och 
utvecklas för att ge förutsättningar för en god 
livsmiljö och för att kunna leverera de 
ekosystemtjänster som krävs för ett gott liv. 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemet 
som på något sätt gynnar människan, det vill säga 
upprätthåller eller förbättrar människans 
välmående2.

Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa 
stabila och sunda ekonomiska förhållanden.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 
välfärdssamhälle hänger intimt samman med 
näringslivets utveckling. För den framtida 
ekonomiska tillväxten är produktivitetsutvecklingen 
i näringslivet och förmågan att utveckla och sälja 
nya varor och tjänster avgörande. Ett starkt och 
konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till att skapa 
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 
människors hälsa, där återvinning av resurser är en 
grund.

Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största 
utmaningar.
FN konstaterade i sin ”Emissions gap report 2018” 
att för att världen ska ha någon chans att nå 1,5- 
gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara nere 
på ca 24 gigaton, vilket motsvarar en 
utsläppsminskning på cirka 55 procent.

Klimatet
Regeringen konstaterade i Klimatstrategin 
2017/18:238 att klimatet redan har förändrats – och 
att förändringstakten ökar. Flera milstolpar har 
passerats de senaste åren. I dag är koncentrationerna 
av koldioxid, metan och lustgas högre än vad de har 
varit någon gång under de senaste 800 000 åren.

År 2015 var också det första året då den globala 
uppmätta medeltemperaturen var mer än en grad 
högre än under förindustriell tid.

1 Begreppet ”hållbar utveckling” är idag etablerat och lanserades 
i Brundtland rapporten, 1987

10 Definition enligt The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)
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Länets största utmaningar för att minska 
klimatpåverkan finns inom den fossilberoende 
transportsektorn. Jönköpings län har därför ett 
tydligt behov av omställning från fossila produkter 
till förnybara drivmedel. En överflyttning till mer 
energieffektiva färdmedel och trafikslag behöver 
ske. Insatser behöver också göras för att minska den 
totala energikonsumtionen. Omställningen i vårt län 
går långsammare än i andra län. Resande med flyg, 
konsumtion och avfall är andra viktiga områden att 
arbeta med för att påverka 1,5-gradersmålet.

Miljö
Vår miljö bestående av skog och mark, luft och 
vatten har en stor påverkan på våra liv och vi på 
den. Miljön har många skyddande mekanismer för 
att upprätta balans i de ekologiska systemen som vi 
på olika sätt påverkar och till och med riskerar att 
förstöra.

Jönköpings län har en rik miljö som är viktig att 
skydda. Utmaningar som måste hanteras är bl.a. att 
stärka den biologiska mångfalden, skydda 
kulturmiljöer, minska föroreningar i luft och vatten 
och återställa förorenade områden. Länets sjöar och 
vattendrag ska ha en god kemisk och ekologisk 
status

Energi
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045, 
målsättningen att vara ett ”plusenergilän” 2050. För 
att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt 
arbete på alla politiska nivåer och regionerna har ett

stort ansvar att aktivt bidra till en grön 
resurseffektiv ekonomi, en affärsdriven 
miljöutveckling och hållbara konsumentmönster 
vilket utgör en viktig del av arbetet för att nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Livsmiljö och hälsa
En god livskvalitet grundas på en god livsmiljö och 
hälsa. Det är viktigt att se att goda livsmiljöer och 
hälsa är något som skapas långsiktigt. I Jönköpings 
län, precis som i landet i övrigt, har vi en bra hälsa i 
befolkningen som genomsnitt. Utmaningen ligger i 
att alla inte hänger med i utvecklingen. Hälsan ät 
ojämlikt fördelad mellan exempelvis 
socioekonomiska grupper och geografiska områden. 
Ansvar för dessa faktorer finns på både individ-, 
grupp-, och samhällsnivå. I Jönköpings län behöver 
vi framåt fokusera mer på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Det handlar delvis om livsmiljön. Det 
handlar om att kunna erbjuda natur, vatten och luft 
av god kvalitet och andra miljödimensioner i stad 
och på landsbygd. För att människor ska må bra och 
trivas med livet behövs också jämlika möjligheter 
till livslångt lärande, boende, arbetstillfällen, 
kulturupplevelser, god infrastruktur och en väl 
fungerande offentlig sektor.

För att säkerställa denna livsmiljö krävs ett 
omfattande förebyggande och hälsofrämjande 
arbete i nära samverkan mellan det offentliga, 
näringslivet, civilsamhället och invånarna. Dialog 
behöver föras och behov fångas upp.

Region Jönköpings län och länets kommuner 
arbetar för en jämlik omsorg, hälso- och sjukvård 
och folkhälsa på lika villkor oavsett kön, 
könsidentitet, ålder, funktionsvariation, bakgrund 
och individuella förutsättningar. En hälso- och 
sjukvård i framkant med koppling till forskning och 
innovation är viktigt för ett livskraftigt län.

Viktiga utmaningar att möta i länet är att arbeta för 
att möta de välfärdsutmaningar som följer med en 
åldrande befolkning. För att kunna ge invånarna den 
omsorg och hälso- och sjukvård som behövs 
åtgärder inom flera områden.

Processerna inom vård och omsorg behöver 
effektiviseras för att räcka till. Nya tjänster behöver 
utvecklas som via bredband erbjuds i hemmen och 
robotisering och automatisering behöver leta sig in 
även i välfärdstjänsterna.

Jämställd regional tillväxt3

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering 
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat 
efter sedan 1994. Den reviderade regionala 
utvecklingsstrategin har jämställdhetsintegrerats.

I Jönköpings län behöver arbetet för att nå 
jämställdhetsmålen i Agenda 2030 och de svenska 
jämställdhetspolitiska målen intensifieras. Ett län 
där det finns en jämn fördelning av makt mellan 
kvinnor och män är också ett län som ser allas

3 Läs mer på www.rjl.se
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kompetenser, erfarenheter och olikheter som 
tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en 
gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och 
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet 
involveras i alla områden inom regional utveckling. 
Det är ingen hållbar tillväxt om inte jämställdhet 
beaktas fullt ut.

Jämlikhet och mångfald
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har 
samma status, åtnjuter samma respekt och är lika 
mycket värda. Jämlikhet innebär också att alla 
människor har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet.

Jönköpings län är ett av de län som utvecklas 
långsamt vad gäller ett jämställt näringsliv. Insatser 
behöver därför ske för att stärka jämställdheten i 
näringslivet.

Även mångfaldsarbetet behöver öka i länet. En hög 
mångfald lägger grunden för ett attraktivt län.

De mänskliga rättigheterna reglerar i grunden 
förhållandet mellan staten och individen. De utgör 
en begränsning av statens makt över individen och 
slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska de mänskliga rättigheterna 
beaktas.

Barnkonventionen ger en universell definition av 
vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som 
borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen 
ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion 
eller andra särdrag. Från 2020 blir 
barnkonventionen svensk lag.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska barnkonventionen beaktas.

Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden 
kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, 
kan delta i samhällslivet, har möjlighet att påverka 
sin livsmiljö och forma sina liv efter sina 
förutsättningar.

Integration är en förutsättning för att Jönköpings 
län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som 
förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin.

Jönköpings län har ett starkt civilsamhälle med ett 
brett föreningsliv där människor kan vara en del av 
mötesplatser och gemenskaper som skapar 
delaktighet i samhället, trygghet och inkludering. 
En god utveckling av länet förutsätter att 
erfarenheter och kunskaper från olika människor liv 
inkluderas. I Jönköpings län ska alla känna att de 
har rätt att dela med sig av synpunkter, idéer och 
tankar kring hur vi gemensamt skapar ett välmående 
län där människor vill och kan leva, verka och bo.

Livsmedelsförsörjning och 
vattenkvalitet
Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel 
är Europas lägsta, vilket innebär ett akut hot vid 
olika typer av samhällsstörningar. Att öka 
självförsörjningsgraden är därför av stor både 
nationell, men också regional betydelse. För att 
klara detta krävs en omställning inom 
livsmedelsproduktionen mot andra produktionsslag 
och mot en allt mer hållbar produktion. Det har 
också en stor betydelse att jordbruksmark värnas.

Länet rymmer Europas största drickvattenkälla: 
Vättern, men också andra viktiga ytvattentäkter som 
Bolmen och Sommen. Ett förändrat klimat riskerar 
att försämra vattenkvaliteten över tid och bidra till 
utmaningar som föroreningar och varierande 
vattenstånd. För att säkerställa vattentäkterna över 
tid behöver därför vattenkonsumtionen bli mer 
hållbar, både för människor och djur men också för 
industrin, vattentäkterna behöver skyddas mot 
föroreningar och vattenreningen behöver bli mer 
effektiv för att undvika övergödning och att 
exempelvis läkemedelsrester förorenar vatten och 
natur.
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Delstrategier:
Säkerställa ett miljömässigt hållbart län 
som minskar belastningen på miljö, 
klimat och förbrukning av jordens 
resurser
Vårt län ska vara ett attraktivt län för nuvarande och 
kommande generationer. För att nå dit ska vi vara 
en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom 
hållbarhetens samtliga tre dimensioner. De beslut 
som fattas ska genomsyras av en strävan att minska 
miljöpåverkan, tillämpa en hållbar 
resursanvändning samt minska klimatpåverkan.

Agenda 2030: All regional tillväxt och utveckling 
ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och 
de globala mål som identifierats i Agenda 2030. 
Därför behöver vi skapa förutsättningar i länet för 
att bidra till målen samt följa noga hur länet ligger 
till.

Klimat: Den globala uppvärmningen bromsas inte i 
den takt som behövs. Genom Parisavtalet har 
världens länder höjt ambitionsnivån och vill 
begränsa den globala uppvärmningen till under 2 
grader och sträva efter att hålla den under 1,5 
grader. Jönköpings län behöver särskilt se till vilka 
bidrag som kan göras från länet. Särskilt fokus bör 
vara på att ersätta fossila bränslen med biobaserade 
bränslen och alternativa energikällor.

Miljö: Om vi skyddar vår till delar unika miljö i 
Jönköpings län skapas goda förutsättningar för att 
bo, leva och verka här. Länet ska arbeta aktivt för 
att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Särskilda 
utmaningar som behöver lyftas fram är minska

utarmningen av den biologiska mångfalden, minska 
föroreningar i luft och vattendrag, återställa 
förorenade områden, bevara våtmarker och 
hantering av avfall.

Energi: Jönköpings län har ett tydligt behov av 
omställning från fossila produkter till biobränsle. 
Utveckling inom alternativa energikällor bör 
främjas.

Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag
En hållbar social utveckling i länet skapas genom 
ett samhälle där alla invånares kompetens, 
kreativitet och erfarenheter tas tillvara.

Integration: För att Jönköpings län ska få tillgång 
till och ta tillvara den mångfald av erfarenhet, 
kunskap och kunnande som länets utrikes födda 
invånare har med sig, krävs en kraftsamling och 
gemensam och engagerad handling av alla parter. 
Den regionala tillväxten är beroende av att vi har ett 
inkluderande arbetsliv där individer med olika 
bakgrund deltar.

Starkt civilsamhälle och varierat föreningsliv: En 
fortsatt viktig utveckling i länet är att främja ett 
starkt civilsamhälle och ett jämlikt, jämställt och 
inkluderande föreningsliv som skapar en 
meningsfull fritid och gemenskap utanför familj och 
arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla 
mötesplatser som främjar civilsamhälle och 
föreningsliv.

Barn och unga: Framtiden finns hos våra barn och 
unga och ett större fokus på denna målgrupp är 
viktigt för att lyckas med många av de utmaningar

som länet står inför. För att barn och unga ska trivas 
i länet och ha en god livskvalitet behöver vi skapa 
en större delaktighet för denna grupp som i sin tur 
består av olika kategorier.

Livsmiljö och hälsa: Det genomsnittliga hälsoläget i 
Sverige och Jönköpings län har blivit allt bättre 
samtidigt som hälsogapet mellan olika grupper i 
samhället är oförändrat eller ökar. I länet finns 
tydliga skillnader i hälsa mellan olika 
socioekonomiska grupper. Fokus behöver riktas 
mot att skapa en hög och jämlik vård och hälsa i 
länet .

Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och 
skyldigheter ska gälla för alla människor i 
Jönköpings län. Alla människor, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
ska ha samma möjligheter i Jönköpings län.

Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i 
näringsliv och samhälle
Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra 
till att skapa hållbar tillväxt utan att äventyra miljön 
eller människors hälsa. Länet ska kännetecknas av en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.

För att lyckas med de hållbarhetsmål som vi sätter 
upp måste aktiva åtgärder skapas som påverkar 
strukturerna för hur vi idag producerar, konsumerar 
och återvinner våra produkter och material.

Cirkulär ekonomi: Cirkulär ekonomi handlar om att 
skapa kretslopp där material återvinns och görs om 
till nya produkter istället för att påfresta jordens
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resurser med ännu mer råvaruuttag. Företag måste 
skapa nya modeller för att ta större miljöhänsyn, 
konsumenter måste göra mer aktiva och upplysta 
val.

Bioekonomi: Länet behöver öka fokus på att finna 
biobaserade råvaror för till exempel plaster, glas, 
textilier med mera. Vi behöver även utveckla 
biobaserade bränslen genom mer avancerad 
industriell teknologi.

Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling: Lyckas vi 
specialisera oss smart i länet med hållbarhet som 
drivkraft så kommer vi vända utmaningarna till 
fördelar.

Säkerställa att länet står väl rustat och 
är motståndskraftigt inför kommande 
klimatförändringar med mer 
extremväder
Länet behöver stärka motståndskraften mot och 
förmågan till anpassning till klimatrelaterade 
händelser och extremväder. Det kan handla om 
tidiga varningssystem, hur vi planerar våra 
samhällen för att kunna hantera exempelvis 
hundraårsregn såväl som extrem torka och behov av 
att fördämma eller bevattna. Elförsörjning vid 
stormar under kalla vintrar och möjlighet till svalka 
under extremvarma somrar är andra områden som 
behöver ses över för att skapa ett motståndskraftigt 
län och en god beredskap.

Säkerställa en jämställd regional tillväxt 
och jämlika förutsättningar i samhället
Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering 
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat 
efter sedan 1994.

Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta 
med när det gäller jämställd regional tillväxt.
Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer 
jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda, 
uttaget av VAB och föräldraledighet behöver bli 
mer jämställt, fler kvinnor få förutsättningar att 
starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas 
i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till 
innovation. Andra grundläggande faktorer är att 
motverka den segregerade arbetsmarknaden och att 
öka pojkars måluppfyllelse i skolan.

Jönköpings län ska sträva efter jämlikhet i 
levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i 
samhällslivet för alla människor i länet. Även ett 
jämlikt folkhälsoarbete och ett bra liv för alla ska 
prioriteras i länet.

Skapa förutsättningar för ett individuellt 
och kollektivt ansvarstagande och 
lärande för hållbar konsumtion
För att kunna bidra till det hållbara samhället 
behöver fler förstå hur vi bör agera. Det gäller både 
på individuell nivå och på kollektiv nivå. Genom att 
agera hållbart kommer fler att se, lära och följa efter

i mer hållbara livsmönster. Kommunikation och 
dialog är viktiga kompletterande verktyg för att 
skapa engagemang för hållbarhetsfrågorna. Olika 
insatser behöver ske för att öka fokus på 
konsumtionsmönster, livsmedel, resor, produkters 
hållbarhet, uppvärmning och avfallshantering.
Viktiga variabler att ha med i arbetet är genus, ålder 
och bakgrund.

Hållbarhetsfrågorna är mycket viktiga i all 
upphandling, inte minst inom offentlig sektor. Stor 
vikt bör läggas på att undanröja hinder för att kunna 
tillämpa hållbarhetskriterier i all upphandling.

Säkerställa en ökad hållbar produktion 
av livsmedel och en god vattenkvalitet i 
hela länet
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 
2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är 
den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar 
hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar 
produktion av mat som kan leda till fler jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, 
oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra 
medvetna val.
Detta är även målet för Jönköpings läns regionala 
livsmedelsstrategi. Den regionala 
livsmedelsstrategin har fem fokusområden: 
produktion, innovation, göra affärer, attityder, 
självförsörjningsgrad.

En ökad livsmedelsproduktion kommer också 
medföra en ökad belastning på klimatet och miljön. 
Därför är det särskilt viktigt att fokusera på en 
omställning till mer klimatpositiva grödor som 
möter konsumenternas efterfrågan och behov, på 
bevarande av de artrika betesmarkerna finnas samt
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omställning till biobaserade bränslen och eldrivna 
fordon.

Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker 
har stor betydelser för vår miljö. Då klimatet 
troligen kommer medföra stora utmaningar för 
vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda 
olika vattentäkter i landskapet och begränsa 
vattenanvändningen.

Det finns en stor framtidstro hos länets 
livsmedelsproducenter och ett intresse för att vända 
utmaningarna till fördelar.

Skapa förutsättningar för god hälsa och 
hög livskvalitet i hela länet
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, artikel 25, beskrivs att:

1. Var och en har rätt till en levnadsstandard 
tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, 
hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt 
till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, 
invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller 
annan förlust av försörjning under omständigheter 
utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild 
omvårdnad och hjälp. Alla barn skall få samma 
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom 
äktenskapet.

Rätten till hälsa ingår också i konventionen för de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna 
(ESK-konventionen).

Förutsättningar för bästa möjliga hälsa och 
livskvalitet skapas i en växelverkan mellan 
individuella, resursmässiga och strukturella 
förutsättningar, samhällets skyddsnät, egenvård och 
hälso- och sjukvård. För att säkerställa en god hälsa 
och klara välfärdsutmaningarna över tid behöver 
förutsättningarna för människors egenvård stärkas 
och ett större fokus behöver läggas på det 
förebyggande arbetet med de faktorer som bidrar till 
hälsa och livskvalitet som arbete, social  
inkludering, möjlighet att påverka sin livssituation, 
meningsfull fritid och en hälsosam livsstil.

Säkerställa invånarnas tillgång till god 
vård i hela länet där hälso- och 
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor och 
de tre akutsjukhusen har stor betydelse 
för länets attraktivitet och 
arbetsmarknad
Det är av stor betydelse för samhällets 
sammanhållning att alla invånare i länet känner att 
de har likvärdiga möjligheter att leva ett bra liv, 
oavsett individuella förutsättningar. Detta gäller inte 
minst tillgängligheten till hälso- och sjukvård.

Folkhälsoarbetet behöver nå människor tidigare och 
bidra till förändrade beteenden i syfte att nå en

bättre hälsa och en högre livskvalitet. Mer vård 
behöver utföras i hemmet där kommunernas roll får 
en ökad betydelse vilket ställer krav på 
digitalisering, samverkan och kompetensutveckling. 
En förflyttning från specialistvård till primärvård 
behövs för att utnyttja de gemensamma resurserna 
på bästa sätt, tillvarata medarbetarnas kompetens 
och organisera vården för största möjliga 
effektivitet, attraktivitet och tillgänglighet.

För att säkra en tillgänglig och likvärdig hälso- och 
sjukvård är det av avgörande betydelse att vården 
erbjuds med likvärdig tillgång och kvalitet i hela 
länet.

Vården och sjukhusen med deras kvalificerade 
arbetstillfällen och karriärmöjligheter bidrar till 
länets attraktivitet och en breddad arbetsmarknad, 
vilket bidrar till en god tillväxt och utveckling i hela 
länet.

Skapa god samverkan som ger 
förutsättningar för att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län ett hållbart län
För att nå målet behöver väl fungerande samverkan 
etableras inom länet och mellan alla aktörer.

Vi behöver även etablera ett väl fungerande 
ledningssystem för den regionala 
utvecklingsstrategin
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Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Länet kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala miljömålen, internationella 
överenskommelser och Sveriges miljömål.

1. Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat och 
förbrukningen av jordens resurser

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030

Fler invånare i länet är delaktiga och känner att de har möjlighet att påverka samhällets utveckling 
Fler invånare känner tillit till det demokratiska systemet.

Fler invånare i länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa.

Samverkan har utvecklats för ett starkt totalförsvar och ett tryggare samhälle

2. Skapa en hållbar social utveckling 
för människor och företag

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

3. Skapa en hållbar ekonomisk 
tillväxt i näringsliv och samhälle

Fler företag utgår från en cirkulär affärsmodell och delningsekonomi

Samverkan mellan aktörer i hela länet har vidareutvecklats för en god beredskap4. Säkerställa att länet är väl rustat 
och motståndskraftigt inför 
klimatförändringar och extremväder Den långsiktiga och proaktiva samverkan för en robust samhällsplanering har stärkts

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna5. Ge förutsättningar för individuellt 
och kollektivt ansvarstagande och 
lärande för hållbar konsumtion Antalet företag i länet som kan leverera till offentlig sektor har ökat
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Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna
En ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i syfte att bidra till en ökad självförsörjningsgrad i 
länet.

6. Säkerställa en ökad hållbar 
produktion av livsmedel och en god 
vattenkvalitet i hela länet Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten

Fler invånare i hela länet uppfattar vården jämlik7. Skapa förutsättning för god hälsa 
och livskvalité i hela länet.

Fler invånare i hela länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa

Ökad samverkan för att profilera länet med fokus på en förbättrad kompetensförsörjning8. Säkerställa invånarnas tillgång till 
god vård i hela länet där hälso- och 
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor 
och de tre akutsjukhusen har stor 
betydelse för länets attraktivitet och
arbetsmarknad.

Ökad gränsöverskridande spridning av kunskap och goda exempel mellan hälso- och sjukvård och näringsliv 
för digitalisering och innovationer

Fler organisationer och företag som är jämställda i länet

Fler organisationer och företag med hög mångfald bland medarbetare

Fler jämställdhetsintegrerade organisationer i länet

9. Säkerställa en jämställd regional 
tillväxt och jämlika förutsättningar i 
samhället

Kvinnor och män, flickor och pojkar med olika bakgrund har tillgång till likvärdiga resurser som erbjuds i 
länet.

10. Skapa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län hållbart

Etablerad, väl fungerande och effektiv samverkan mellan alla aktörer i länet
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HANDLINGSPLAN 

EN ATTRAKTIV REGION 2020-

2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en attraktiv region
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region; en region som ser möjligheter i 
förändringar och värdesätter samverkan. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver 
företag, som investerar kapital och som utvecklar 
samhällen. De söker en öppen, inkluderande, 
jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö 
som ger möjligheter att kombinera ett bra boende 
med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, 
arbete, service, god hälsa, omsorg och fritid. En 
livsmiljö som lockar människor till sig attraherar 
ännu fler.

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans 
med satsningen på smarta och dynamiska tätorter, 
landsbygder, uppväxt- och livsmiljöer, ett rikt utbud 
av kultur och hälsofrämjande fritidsaktiviteter, 
tillgång till livslångt lärande, attraktiva och 
utvecklande arbetstillfällen, attraktiva och väl 
dimensionerade boenden, tillgång till god förskola, 
utbildning, omsorg och sjukvård, lett till att hela 
länet utvecklas och är attraktivt att bo, verka i, 
besöka och flytta till.

Delstrategier:
1. Attrahera, behålla och utveckla människor, 

företag och kapital
2. Stärka trygghet och tillit i samhället

3. Skapa meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet 
och integration i samverkan med 
civilsamhället

4. Se möjligheter i förändring och stimulera 
organisationers förändringskraft.

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd 
och barnvänlig livsmiljö

6. Utveckla ett attraktivt kultur- och 
fritidsutbud som präglas av mångfald

7. Utveckla attraktiva besöksmål i både stad 
och landsbygd

8. Driva en hållbar digital utveckling
9. Skapa, upprätta en samverkansmodell med 

civilsamhället

,

Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, 
åldras på och flytta till för alla

570



Attraktivitet och livsmiljö
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region. Det är människor som bidrar med 
kompetens, som driver företag och som investerar 
kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter 
att kombinera ett bra boende med bland annat 
arbete, service, omsorg och fritid. En livsmiljö som 
lockar människor till sig attraherar snart ännu fler.

För att vara ett attraktivt län behöver arbete 
tillsammans med kommunerna, omkringliggande 
regioner och nationella aktörer ske gemensamt och 
systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som 
människor vill leva, bo, besöka och driva företag i, 
oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund 
i övrigt.

Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer 
och det är bara när arbetet sker tillsammans 
människor och företag kan erbjudas attraktiva 
miljöer. God tillgänglighet till arbetsmarknad, 
kommersiell- och offentlig service, kultur och 
naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga 
delar i en attraktiv miljö.

Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla 
bidrar till inkludering, sammanhållning, 
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och inte 
minst turism.

Attraktivitet
Att attrahera människor att flytta hit, få de som 
redan bor här att vilja stanna kvar eller att få de som 
flyttar bort från länet för att utbilda sig att komma 
tillbaka, innebär att möjligheterna växer för alla.

Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen 
av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter, 
mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter, bra jobb, 
hälso- och sjukvård, skola och utbildning, 
kommunikationer och infrastruktur, boendemiljöer 
och bostäder är viktiga tillgångar.

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Attraktivitet är därför en viktig faktor som 
behöver genomsyra alla prioriteringar och 
utmaningar i Jönköpings län för att skapa ett län 
som människor vill leva, verka och bo i och besöka.

Attraktivitet handlar också om att medborgare ska 
känna sig delaktiga i det län som de lever och 
verkar i. För att öka Jönköpings läns attraktivitet 
behöver alla, oavsett kön, bakgrund och 
individuella förutsättningar, på ett jämlikt och 
tillgängligt sätt kunna ta del av och påverka 
förutsättningarna i länet genom dialog och 
samverkan.

Attraktivitetsarbete innebär även 
varumärkesbyggnad, marknadsföring, värdskap och 
att bygga relationer till grupper som länet vill nå 
och att leva upp till det som marknadsförs både i 
tätort och på landsbygd. För att synliggöra länets 
starka sidor och attraktiva natur behöver länet ha en 
stark identitet.

Livsmiljöer
Det som bidrar till attraktivitet och god livsmiljö är 
inte nödvändigtvis samma saker för alla grupper, 
med det finns faktorer som kommer igen: fysisk och 
virtuell struktur, tillgänglighet, bebyggelse, estetik,

natur, kultur, anda och öppenhet, möjligheter till 
livslångt lärande, boende, arbetstillfällen med en 
sund arbetsmiljö för alla, flexibel barnomsorg, ett 
rikt kulturliv och en väl fungerande offentlig sektor. 
Attraktivitet och god livsmiljö handlar också om att 
kunna erbjuda natur, vatten och luft av god kvalitet 
och andra miljödimensioner i stad och landsbygd, 
inte minst för att kunna utveckla besöks- och 
turismnäringen.

Ett attraktivt län möjliggör för människor att leva, 
verka och bo i hela länet, både i stad och på 
landsbygd. För att Jönköpings län ska lyckas med 
att attrahera människor att bosätta sig på 
landsbygden förutsätter det att vi kan erbjuda god 
infrastruktur både för transport och digitala 
möjligheter, fullgod service avseende sjukvård, 
äldreomsorg, barnomsorg och skola. I Jönköpings 
län ska landsbygden fortsätta att utvecklas och växa 
med rätt förutsättningar för en god livsmiljö.

Närmiljöer behöver fungera stödjande och 
möjliggöra för alla människor, oavsett kön, 
bakgrund och individuella förutsättningar, att göra 
hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för 
alla, där natur- och kulturvärden och åkermark tas 
tillvara.

Kulturliv
En attraktiv och god livsmiljö förutsätter tillgång till 
kultur- och fritidsupplevelser. I Jönköpings län ska 
alla ha möjlighet till att delta i, uppleva och skapa 
kulturinslag. Det ska finnas en jämlik tillgång till de 
kulturupplevelser som erbjuds och tillgängligheten 
ska vara god för länets alla invånare, oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar.
Jönköpings län ska vara en plats där alla får plats
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och där en jämlik tillgång till olika fritidsaktiviteter 
inom olika områden finns att tillgå. Att ha en bred 
tillgång till fritid och föreningsliv möjliggör även en 
god inkludering av utrikesfödda, genom de

mötesplatser som skapas inom föreningslivet 
välkomnas alla oavsett bakgrund, intressen, 
erfarenheter eller kultur. Det starka civilsamhället 
och föreningslivet är viktiga tillgångar för länet för

att lyckas med integration och inkludering av 
nyanlända.
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Delstrategier
Attrahera, behålla och utveckla 
människor, företag och kapital i hela 
länet
Urbaniseringen är en globalt stark trend som även 
ses i Jönköpings län. Värden som ren luft, tillgång 
till naturen och en hållbar utveckling är attraktiva 
både i staden och på landsbygden. Utifrån ett 
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor 
betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt 
bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och 
på landsbygden.

En smart utveckling –oavsett om det handlar om 
städer/tätorter, landsbygder eller infrastruktur är 
attraktiv för invånare och företag. Digitaliseringen 
tenderar att jämna ut förutsättningar som service 
och handel förutsatt att tillgång till serviceställen 
med post- och paketutlämning, drivmedel och 
dagligvaror finns i närmiljön. Människor och 
aktiviteter kring människor är attraktivt, både på 
landsbygden och i tätorter. Unika boendemiljöer, 
exempelvis nära vatten, som landsbygden kan 
erbjuda kan bidra till attraktivitet för landsbygden 
och länet. Attraktivitet behöver – för att leda till 
länets mål - präglas av en gruppinställning, varför 
det är viktigt att säkerställa attraktivitet i hela länet 
och för alla grupper. För att Jönköpings län ska 
kunna fortsätta utvecklas är det av central betydelse 
att länsinvånarna blir fler, att fler vill flytta till länet 
och att de som bor i länet vill bo kvar. Då behöver 
bilden av Jönköpings län ur alla perspektiv vara ett 
attraktivt län. För att lyckas med denna

utvecklingsstrategi över tid krävs det kraftsamling 
från samtliga aktörer i länet.

Stärka trygghet och tillit i samhället
Känslan av fysisk och social trygghet är central för 
att invånarna ska uppleva länet som Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Ett 
tryggt och säkert län kan beskrivas som ett län där 
det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser 
hanteras på ett bra sätt för att minska störningar.
Arbetet behöver därför fokuseras på 
brottsförebyggande insatser, skydd mot olyckor och 
krisberedskap.

Skapa meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, 
kreativitet och integration i samverkan 
med civilsamhället
För att människor ska trivas, må bra och vilja bo 
kvar i vårt län behöver man kunna mötas.
Det saknas ofta både fysiska och virtuella 
mötesplatser där man kan mötas över språk- och 
generationsgränser. Detta är särskilt viktigt i vårt 
samhälle där många lever i singelhushåll.
Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling 
bygger i högre grad än tätortens på ett samspel 
mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till 
gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta 
tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla 
natur- och kulturmiljöer samt ta vara på möjligheten 
till nya mötesforum som skapar inkludering och 
utveckling.

Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter kräver oftast att 
det finns föreningar, organisationer eller kommuner 
som arrangerar och skapar förutsättningar för 
föreningslivet och dess aktiviteter. Inom 
föreningslivet så finns det möjlighet till fler 
naturliga mötesplatser

Många fritidsaktiviteter är beroende av ideella 
krafter, något som många föreningar vittnar om allt 
större utmaningar att rekrytera.. Här kan vi ta ett 
större samlat grepp mellan, det privata, offentlig 
och ideella. För att skapa fler meningsfulla och 
inkluderande mötesplatser Jönköpings län behöver 
alla, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, på ett jämlikt och tillgängligt sätt 
kunna ta del av och påverka förutsättningarna i 
länet genom dialog och samverkan.

Se möjligheter i förändring och bidra till 
organisationers förändringskraft.
Urbaniseringen väntas öka – vilket bedöms få stora 
konsekvenser för länets möjlighet till 
kompetensförsörjning över tid. Jönköpings kommun 
fortsätter att växa, vilket kan innebära en möjlighet 
för länet då en inom-läns-urbanisering tillsammans 
med goda transportmöjligheter inom länet skulle 
kunna bromsa en utom-läns-urbanisering som 
riskerar att dränera länet på ung och kvalificerad 
arbetskraft. Det finns även en urbaniseringstrend 
inom länets övriga kommuner där många 
framförallt unga väljer att flytta till kommunens 
huvudort. Vårt län stor inför stora 
omställningsutmaningar inom näringslivet med stor 
traditionell industriell produktion.
Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga 
på arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad
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brist på arbetskraft under överskådlig tid. Det är av 
högsta vikt att länets aktörer, det offentliga och 
privata samordnar kraftfulla långsiktiga aktiviteter 
som stödjer omställningsarbetet.

Urbaniseringen kan utvecklas till länets fördel med 
starka mellanregionala infrastrukturstråk som 
höghastighetståg och vägtrafikstråk med välutbyggd 
infrastruktur för biodrivmedel, attraktiva tätorter 
och snabb och flexibel inomregional kollektivtrafik. 
Men också länets relativt glesa geografiska 
strukturer kan bidra genom att erbjuda attraktiva 
och ekologiska boendemiljöer – i tätorter, i 
tätortsnära miljöer såväl som lantligt. Länets många 
natursköna miljöer och vattendrag kan i 
kombination med ett välutbyggt bredband, 
utbyggda servicepunkter och en välfungerande 
infrastruktur utgöra attraktiva boendemiljöer i hela 
länet.

Skapa en öppen, inkluderande, 
jämställd och barnvänlig livsmiljö.
Länets befolkning blir allt mindre homogen. Det är 
en bild vi delar med övriga landet och stora delar av 
världen. Det ställer nya krav på samhället för att 
möta invånarnas olika behov, önskemål och 
förutsättningar. Samtidigt är det en faktor som 
driver utveckling, bidrar till nya lösningar, 
invånarinteraktion, en ökad och berikande mångfald 
samt ett större utbud av kultur, varor och tjänster.
Eftersom det finns flera saker i vår livsmiljö som 
kan påverka vår hälsa är det viktigt att främja en 
god livsmiljö som är tillgänglig för alla 
medborgare. Barn och unga tar plats. De behöver 
utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och 
sociala förmågor. Barn och unga söker sig till

utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och 
kompiskontakter, som väcker deras engagemang 
och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras 
utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna 
grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande 
och engagemang för sin sociala och fysiska 
omvärld. Öppna tillgängliga och säkra miljöer bidra 
till attraktivitet för en plats/region. För att upplevas 
och vara en god plats för inkluderande och 
jämställda livsmiljöer så är det av största vikt att 
länets samtliga aktörer våga utmana gamla normer 
och tankesätt. Civilsamhället, näringen och det 
offentliga i länet kan och måste samverka för att 
skapa goda livsmiljöer som i förlängningen 
genererar god hälsa och livskvalité.

Utveckla ett attraktivt kultur- och 
fritidsutbud som präglas av mångfald
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och 
män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det 
handlar om faktorer som ett rikt och varierat 
kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter.
Undersökningar visar att för både gruppen 
landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av 
avgörande betydelse om det finns tillgång till 
konserter och andra typer av kulturevenemang i 
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta 
till en landsort (mindre tätort eller landsbygd). Ett 
rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt 
för att länets nuvarande befolkning ska uppleva 
länet som attraktivt. Det är också av central 
betydelse för att länet över tid ska upplevas som 
attraktivt för unga människor, både de som bor här 
idag och de som bor i större städer.

Det offentliga behöver bidra till att stödja 
civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett 
rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter och 
länets infrastruktur behöver i högre grad stödja 
möjligheterna att ta sig till kultur och 
fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna 
och för besökande och turister Besöksmål

Utveckla attraktiva besöksmål i både 
stad och landsbygd.
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, 
allt ifrån historiska platser och miljöer.. Länets alla 
besöksmål har därmed stora möjligheter att både 
erbjuda länsinvånarna en berikande och varierad 
fritid men också att locka turister och andra 
besökare till länet - en viktig attraktivitetsfaktor 
även för länets invånare. Det finns även många 
aktörer så som föreningar och kommuner som bidra 
med rikt utbud av evenemang som lockar till sig 
deltagare och besökare utanför länsgränsen

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Rapporten är en viktig signal om nuläget, 
länets aktörer bör se det som en möjlighet och 
positiv utmaning till att utveckla kultur och 
fritidsutbud samt besöksmålen.

Driva hållbar digital utveckling
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk 
välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en 
förändringsresa för att tillhandahålla välfärd på helt 
nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett 
mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och 
likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar
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stadsbyggnadsprocess och en effektiv och innovativ 
välfärd. Digitaliseringsrådet arbeta aktivt med e- 
förvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka 
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och 
inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.

I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer 
för människor att leva i utan att för den skull slösa 
på jordens resurser. Hållbar utveckling är med 
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.

Den pågående urbaniseringen innebär en växande 
miljöbelastning. Urbaniseringen och den 
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar 
mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring

frågor som hälsa och omsorg. Sammanhållen digital 
service som baseras på samverkande processer och 
gemensamma lösningar innebär att välfärden kan 
erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov 
och livshändelser. Samtidigt finns det i städerna 
stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett 
effektivt sätt – till exempel genom effektiva 
infrastrukturlösningar och genom att den byggda 
miljön kan användas på ett smart sätt och delas av 
många. Länet har stora möjligheter att gå före i en 
hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta 
vara på innovationskraften och på de tekniska 
verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens 
sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 
grad än tätortens på ett samspel mellan privata, 
offentliga och ideella insatser. Nationella bredbands 
och digitaliserings strategier ligger till grund för 
regionens framtida strategi.

Skapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället
Länet finns en stor resurs i vårt civilsamhälle. 
Ambitionen är att upprätta en produktiv dialog och 
avtala ett samverkansupplägg som ger länets aktörer 
ett bättre utgångsläge att genomföra förändringar 
och möta upp utmaningar. Det finns ett stort värde i 
engagemanget från civilsamhället. Det ger 
möjlighet till involvering och integrering i 
utveckling av vår gemensamma plats.
Civilsamhällets aktörer enskilda individer få 
inflytande i olika samhällsfrågor, demokratin stärks, 
Involvering stärker folkhälsan. Ett län som ur alla 
perspektiv samverkar och är tillgängligt för alla 
bidrar till inkludering, sammanhållning, 
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och bra 
livsmiljöer.

,
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Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Befolkningstillväxt i hela länet

Växande näringsliv i hela länet

Förbättrade förutsättningar för fler invånare som verkar och bor på landsbygden

1. Attrahera, behålla och utveckla 
människor, företag och kapital

En större statlig närvaro och fler arbetstillfällen i länet.

Samverkan för ett starkt totalförsvar har utvecklats

Samverkan kring det brottsförebyggande arbetet i länet har utvecklats

2. Stärka trygghet och tillit i samhället

Känslan av trygghet och ökad tillit mellan människor har stärkts

Befintliga mötesplatser vårdas och utvecklats i samverkan med det offentliga, civilsamhället och näringslivet3. Skapa Meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet 
och integration, i samverkan med 
civilsamhället

Innovativa mötesplatser har skapats i samverkan mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet

En regional omställningsplan för länets kompetensförsörjning har skapats4. Se möjligheter i förändring och– bidra till 
organisationers förändringskraft

Den levande landsbygden utgör konkurrensfördel för länet

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd 
och barnvänlig livsmiljö.

Länets aktörer skapar förutsättningar för bästa möjliga livsmiljö för samtliga invånare

Kultur- och fritidsutbudet är närvarande och tillgängligt för alla i hela länet
Utveckla attraktivt kultur och fritidsutbud 
som präglas av jämlikhet och mångfald

Förutsättningar för ett levande, spontant och kreativt kultur- och fritidsutövande är goda

Utveckla attraktiva tillgängliga besöksmål i
både stad och landsbygd

Länets fulla potential inom besöksnäringen används

,
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Besöksmålen i länet nyttjas i högre grad av länets invånare

Antalet besök till länet ökar

Digitaliseringen skapar en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare

En hållbar digital utveckling drivs för länets näringsliv och offentliga aktörer

Driva hållbar digital utveckling

Det digitala utanförskapet minskar

Civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete stärks i nära samverkan med länets kommunerSkapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället

Invånarnas engagemang tas tillvara som en viktig resurs i utvecklingen av vårt län

,
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HANDLINGSPLAN 

EN TILLGÄNGLIG REGION

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en tillgänglig region
Mål
I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Länets geografiskt strategiska läge har genom 
historien skapat förutsättningar för möten och 
handel som gett länet utmärkta förutsättningar att 
ta tillvara på framtida möjligheter. En långsiktigt 
hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för 
människor i livets alla skeenden, attraktiva 
möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt 
snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer. 
En god tillgänglighet är en förutsättning för att alla 
länsinvånares potential ska komma till sin rätt.
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget 
förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar 
och innovativ tillväxtregion.

2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas 
behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan 
med omkringliggande län en hållbar utveckling.
Länets starka infrastruktur utgör en ryggrad för

1 Traditionellt har resande primärt skett med ett trafikslag per 
resa. För att effektivisera och möjliggöra ett mer hållbart 
resande behöver en och samma resa kunna kombinera två eller 
flera transportslag. Exempelvis cyklar du till tågstationen, tar

hållbara transporter i hela södra Sverige, vilket 
skapar förutsättningar för näringslivets expansion, 
kommunikationer och möjlighet att nå marknader 
inom och utom landet.

Utvecklingen av järnvägsnätet och den nya 
höghastighetstambanan revolutionerat resandet. 
Infrastruktur såväl som transporter och 
kollektivtrafiken stödjer ett fossiloberoende, 
multimodalt1 resande som utvidgar de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna och stödjer 
länsinvånarnas resor till arbete, studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

Den småskaliga infrastrukturen som cykelbanor, 
vandrings- och ridleder är till glädje för invånarna i 
länet såväl som för den snabbt växande 
besöksnäringen.

tåget till centralstationen där du byter till buss, elbilspool eller 
cykel för att ta dig till jobbet. För att klara hållbarhetsmålen 
behöver resandet gå från att vara statiskt till att bli multimodalt 
med möjlighet att kombinera olika transportslag och att boka

Länet har en väl tilltagen och stabil tillgång till el, 
vatten och digital infrastruktur som når alla och 
hundraprocentig mobiltäckning.

Länets grundläggande infrastruktur är robust, väl 
rustad och anpassad för de utmaningar 
klimatförändringarna och andra kriser kan innebära.

Delstrategier
1. Skapa attraktiva och hållbara bostäder och 

boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för 
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering 
över administrativa gränser.

2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg.

och köpa en samlad biljett för hela resan. Detta gäller såväl 
persontransporter, som godstransporter.
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4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser 
som kopplar samman länets kommuner med 
varandra, angränsande län och strategiska 
hamnar.

5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring

och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

6. Utveckla infrastrukturen i länet så att den 
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga resor, 
transporter, logistik och turism.

7. Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för 
jämlika möjligheter att ta del av och bidra till 
utvecklingen.

8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genomtillgång till höghastighetsuppkoppling

9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system
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Samhällsbyggnad och 
tillgänglighet
Stad och land
Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings 
län har mellan de tre storstadsregionerna är en 
strategisk tillgång. Jönköpings län kan vara ett nav 
när det kommer till transport och infrastruktur. För 
att ytterligare stärka den potentialen behöver länet 
arbeta för en ökad tillgänglighet för arbetspendling 
och transporter inom länet. I och med 
höghastighetsbanan som planeras med Jönköpings 
län som ett viktigt nav med tre stationer, kommer 
länets möjligheter till tillväxt och attraktivitet att 
öka. Internationella jämförelser visar att tillväxten 
kring en höghastighetsnod sträcker sig ut i en ca 15 
mils radie, vilket skulle omfatta större delen av 
södra Sverige. Länets samtliga kommuner kommer 
att gynnas av dessa stationsorter och förutsättningar 
för regionala höghastighetståg kommer att 
utvecklas.

Smarta städer
I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer 
för människor att leva i utan att för den skull slösa 
med jordens resurser. Hållbar utveckling är med 
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.

Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar 
stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på 
innovationskraften och på de tekniska verktyg som 
idag finns tillgängliga.

Att digitalisera kollektivtrafiken och länka samman 
uppkopplade fordon med intelligenta 
transportsystem (ITS) har stor potential. ITS 
innebär att olika transportformer sammanförs med 
fysisk digital infrastruktur som gör kollektivtrafiken 
mer integrerad, oberoende och anpassad efter 
passagerarna.

Genom att utveckla öppna digitala infrastrukturella 
ekosystem som stödjer olika aktörer och 
multimodala transporter kan innovativa lösningar 
skapas som gynnar passagerarna, ökar 
kollektivtrafikens andel av det totala resandet och 
bidrar till en hållbar miljö.

Hållbar landsbygdsutveckling
Landsbygden är en värdefull tillgång med stor 
utvecklingspotential. Ett övergripande mål för länet 
är livskraftiga landsbygder med likvärdiga 
möjligheter till företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar 
utveckling i hela länet. Landsbygderna har en 
central roll när det gäller en hållbar tillväxt.

Landsbygden i länet har långsiktigt goda 
utvecklingsförutsättningar. Det finns areella 
näringar som kan erbjuda hållbar tillväxt och som 
kommer att ha en avgörande betydelse för 
samhällets omställning till en biobaserad och 
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden erbjuder 
miljöer för attraktiva permanent- och 
deltidsboenden, friluftsliv och rekreation.

En hållbar landsbygdsutveckling handlar mycket 
om en levande landsbygd där människor vill och 
kan bo, verka och utvecklas. För det krävs närhet 
till exempelvis vårdcentraler, skolor, affärer, 
tankställen och inte minst till arbetstillfällen.

Det behövs också god mobiltäckning och goda 
möjligheter till bredband. Landsbygdsutveckling 
kan därmed inte ske utan människor som har 
möjligheter till och trivs med att bo på landsbygden.

För att skapa attraktiva boendemiljöer på 
landsbygden behöver det finnas möjlighet till 
attraktiva och högkvalificerade jobb på landsbygden 
och där inte bara inom de traditionella gröna 
näringarna.

För att dessa förutsättningar ska nås krävs också 
attraktiva förutsättningar för boende på landsbygden 
som lockar fler grupper än de som bor på 
landsbygden idag. Attraktiva naturmiljöer som 
vacker utsikt, ostörd miljö och tillgång till vatten är 
faktorer som lockar boende, oavsett stad och land. 
En viktig målavvägning att hantera är den kring 
jordbruksmarkens användning för 
livsmedelsproduktion.

Kommersiell service  
Tillgänglighet till olika typer av service är en 
förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa 
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd 
av en väl fungerande digitalisering, post- och 
paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska 
besök på serviceställen. Avgörande för 
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 
transportsystemet fungerar

Tillgång till hälso- och sjukvård  
Tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig 
tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen är av stor 
betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad.

Infrastruktur och transportsystem
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En god tillgänglighet skapas genom bland annat 
effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. 
Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta 
ihop arbetsmarknadsregioner, att stärka kopplingen 
mellan stad och land och att skapa förutsättningar 
för företag och kompetensförsörjning. Den 
strategiska plats som Jönköpings län har mellan de 
tre storstadsregionerna är en stor fördel som måste 
tas tillvara på genom att säkerställa en god 
infrastruktur och ett effektivt och ändamålsenligt 
transportsystem.

Framgångsfaktorer när det gäller tillgänglighet och 
attraktiva miljöer är helhetssyn och 
sektorsövergripande samordning. Samordningen 
mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, 
transport, informationsteknik, klimat, miljö och 
energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling, innovationer, 
bostadsbyggande, kultur och kulturmiljöer samt 
servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.

Att vägar och järnvägar har en bra standard och 
knyter samman platser dit människor vill resa, och 
att bredband finns som gör det möjligt att använda 
internet, är viktigt för alla delar av 
samhällsutvecklingen.

Transportsystemets utformning 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska bidra till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela 
länet.

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs 
också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik 
också över länsgränserna för att knyta samman de

funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men 
utvecklingen av transportsystemet måste även möta 
andra behov än arbetspendling. Människor behöver 
få tillgång till service, omsorg och fritidsaktiviteter. 
Näringslivet behöver godstransporter för 
tillverkningsindustrin, och persontransporter för 
tjänstenäringar såväl som besöksnäringen. För ett 
hållbart transportsystem behövs också ett utökat nät 
av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta 
skapar också förutsättningar för besöksnäringen.

Infrastruktur och transportsystem måste vara 
hållbara och tillförlitliga för att människor ska ha 
tilltro till systemen. Underhållet behöver fungera 
och kollektivtrafiken behöver vara förutsägbar och 
tillförlitlig.

Transporter och arbetspendling
Att transporter kan göras på ett effektivt, hållbart 
och klimatsmart sätt är viktigt för länets utveckling 
och för att uppnå de svenska miljömålen. Länets 
glesa geografiska strukturer är en utmaning och 
näringslivets behov av snabba och säkra transporter 
behöver säkerställas för att länets utveckling och 
tillväxt ska garanteras över tid. Näringslivets 
transporter behöver i högre grad gå via tåg framöver 
för att vara hållbara varför förutsättningarna för 
multimodala transporter behöver säkerställas i hela 
länet. För bland annat skogsnäringen har vägarnas 
bärighetsklassningar betydelse och för stora delar 
av länet kan hastighetsbegränsningar på vägnätet 
vara en konkurrensnackdel. För att säkerställa 
hållbara transporter behöver ladd- och 
drivmedelsinfrastrukturen stärkas när det gäller 
avancerade biodrivmedel i hela länet.

Cykeltrafik och ekoturism
En ökad cykeltrafik kan innebära en ökad 
tillgänglighet för arbetspendling, samtidigt som 
utsläppen från fordonstrafiken kan fortsätta minska. 
En förutsättning för att detta ska vara attraktivt är 
dock ett välutbyggt cykelbanenät i länet så att dessa 
transporter kan ske på ett säkert och effektivt sätt.

Cykelturism är en näring som ökar och allt fler 
väljer att uppleva Sverige på cykel. Länet har flera 
av de förutsättningar som krävs och cykelturismen 
ökar, inte minst kring Vättern. För att vara ett 
attraktivt län för cykelturism krävs upplevelser 
inom rimliga avstånd och tillgång till 
förutsättningar som cykelbanor, camping eller annat 
boende och mat.

Andra besöksformer som ökar är vandring och att 
rida. Nät av ridleder, parallellt med vandringsleder, 
kan leda till stärkt besöksnäring särskilt i kulturellt 
och historiskt intressanta landsbygder.

Vägtrafik
E4:an och riksväg 40 utgör pulsådror tillsammans 
med riksvägarna 26 och 27 som knyter ihop länet 
med väst- och östkusterna. Vägtrafiken kommer 
med all sannolikhet att ändra karaktär fram till 
2035. För att säkra länets biltransporter behöver 
ladd- och drivmedelsinfrastrukturen utvecklas i hög 
takt

Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar 
även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, 
oavsett ekonomisk förmåga har möjlighet att resa 
mellan studier, arbete och boende. Detta är en 
förutsättning för att invånare ska kunna ta del av
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kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg. 
Även för besöksnäringen är ett välfungerande 
transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka 
turister till alla delar av länet.

Järnväg och tågtrafik  
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver 
såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala 
spårtrafiken byggas ut, bland annat med nya 
stambanor för höghastighetståg.

Utmaningarna på det befintliga järnvägsnätet 
handlar främst om att hela nätet inte är elektrifierat 
och att underhållet av järnvägen är eftersatt.

Höghastighetståg  
Möjligheten till snabba resor över stora avstånd är 
central för länets utveckling både när det gäller 
resor och kompetens. För att öka den interregionala 
och långväga tillgängligheten är nya stambanor för 
höghastighetståg en nödvändighet.

En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle 
betyda en stor utvecklingspotential för länet. Dels 
möjliggör höghastighetsbanan snabba resor och att 
de funktionella arbetsmarknadsregionerna förstoras, 
men banan frigör också kapacitet i det befintliga 
järnvägsnätet, vilket gör att de kan förbättra 
förutsättningarna för godstransporterna vilket bland 
annat är en förutsättning för logistiknäringen.

Tåget har även många andra fördelar gentemot 
flyget och kortade restider kopplar ihop länet med 
Stockholm, Göteborg och Malmö på ett nytt sätt, 
men också norra Europa som blir en naturlig del i 
en större funktionell region.

Flyget och flygtrafiken
Flyget är och kommer att vara av stor betydelse för 
snabba transporter över stora avstånd. Därför är 
flygplatsen och flygtrafiken av betydelse för länets 
utveckling. Flygets klimatpåverkan är dock 
problematisk varför insatser behöver göras för att 
säkerställa ett fossilfritt flyg och minska 
höghöjdseffekten.

I kombination med fossilfria bränslen, kraftiga 
effektiviseringar, effektivare sätt att flyga och att 
använda luftrummet kan flygets utsläpp minskas 
avsevärt. Nya stambanor för höghastighetståg 
knyter samman länet med de stora flygplatserna 
Arlanda, Kastrup och Landvetter samt möjliggör att 
utsläppen från marktransporter i samband med 
flygresor kan minska. Därtill innebär 
höghastighetståg kraftigt minskad efterfrågan på 
inrikes flygresor, sett till erfarenheten från de länder 
som redan byggt ut järnväg för höghastighetståg.

För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver 
Jönköpings flygplats – både när det gäller 
flygplatsen och flygresorna – bli fossilfria och mer 
effektiva för att därmed bidra till länets hållbara 
utveckling.

Fysisk planering och boende
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av 
hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker 
sambanden inom och mellan regioner. För att 
lyckas med det krävs en sektorsövergripande 
samverkan och samplanering mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna, som utgår från 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering 
och boendemiljöer prioriteras i det regionala 
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har

stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och 
konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva 
livs- och boendemiljöer.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa vårt 
framtida samhälle – en attraktiv plats för människor 
att leva, verka och bo på. Det handlar bland annat 
om att erbjuda varierande boendemiljöer för alla 
människor, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, ett utbrett bredbandsnät för digital 
tillgänglighet över hela länet och möjlighet till att ta 
sig mellan kommungränserna.

Samhällsplaneringen ska också säkerställa att 
satsningar görs med en långsiktighet hållbarhet så 
att viktig jordbruksmark skyddas, att skolor, 
förskolor och nya bostadsområden byggs där det 
finns tillgång till vatten och sanitet, vägar, 
kollektivtrafik och service, att boende, skolor, 
infrastruktur och andra förutsättningar planeras och 
dimensioneras efter de behov som finns och väntas 
uppstå utifrån demografi och andra 
samhällsförändringar och att utvecklingen blir 
långsiktigt ekologiskt hållbar. I ett socialt 
hållbarhetsperspektiv kan samhällsplaneringen 
bidra till att minska skillnaderna i befolkningens 
hälsa, bland annat genom att utveckla 
hälsofrämjande miljöer och mötesplatser i de 
närområden som har stora behov

Bostäder – en förutsättning
För att ett län ska kunna utvecklas och blomstra 
krävs det boenden för livets alla skeden. Många 
unga begränsas av bostadsbristen. Inflyttningen till 
länet hämmas också när utbudet av lägenheter och 
hyresrätter är begränsat. För ett lyckat arbete kring
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bostadsförsörjningen krävs det att kommuner i hela 
länet samverkar och planerar med olika 
målgruppers behov i fokus.

Jönköpings län ska kunna erbjuda lugna, trygga och 
attraktiva boendemiljöer för alla skeden i livet. För 
det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 
kommunikationer mellan kommuner och orter 
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att det är 
möjligt att bo i alla länets kommuner.

Tillgänglighet genom informations- och 
kommunikationsteknik
Tillgång till fiberuppkoppling med hög hastighet 
och hög kvalitet en förutsättning för att samhället 
ska klara välfärdstjänsterna över tid och servicen till 
invånarna – inte minst på landsbygden. Då fler och 
fler viktiga samhällstjänster- och funktioner erbjuds 
digitalt så måste den digitala infrastrukturen vara 
robust och säker. Tekniken används överallt och 
nya tjänster tillkommer löpande.

Länets invånare behöver känna till och har 
möjlighet att använda tekniken, i arbetslivet och 
privat. Det handlar om demokrati och delaktighet. 
Det finns stora vinster att hämta hem rent 
samhällsekonomiskt genom effektivisering, 
rationalisering och via gemensamt upphandlade 
system. Var i länet invånarna bor ska inte avgöra 
hur god tillgängligheten till bredband och 
höghastighetsuppkoppling är. Företag och 
privatpersoner ska kunna verka och bo på 
landsbygden och ha likvärdiga förutsättningar som i 
stadsnära områden. En attraktiv boendemiljö kan

erbjuda digital delaktighet och det ska alla invånare 
ha möjlighet till i Jönköpings län.

Tillgängligheten på höghastighetsuppkoppling är 
även en förutsättning för att företag i hela länet ska 
kunna ta del av digitala lösningar för 
effektivisering, kompetens- och affärsutveckling. 
Jönköpings län ska vara ett län i framkant. Därför 
måste det ske gemensamma satsningar på fiber och 
bredband för att hela Jönköpings län ska vara 
livskraftigt och attraktivt.

Bredband och digitalisering  
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med 
den standard som anges i den nationella 
bredbandsstrategin beror till stor del på beslut som 
fattas på kommunal nivå. Utbyggnadstakten är en 
av de faktorer som påverkar bedömningen av länets 
sammanvägda ekonomiska potential4

Digitalisering
Digitaliseringen kan på många sätt bidra till ett mer 
hållbart samhälle. Artificiell intelligens och robotar 
kommer att underlätta och ta över många uppgifter 
som idag sköts av människor. Det kommer att lösa 
många av utmaningarna med arbetskraftsbrist och 
är en förutsättning för att de arbeten som bara kan 
skötas av människor kan bemannas i framtiden och 
för att lösa välfärdsutmaningarna. Digitaliseringen 
bidrar till möjligheten att bo och leva på 
landsbygden utan att välja bort attraktiva arbeten 
eller kulturella och sociala upplevelser.

Samtidigt innebär digitaliseringen också många 
utmaningar. Skulle el, mobiltelefoni och/eller

internetuppkoppling slås ut som en konsekvens av 
klimathändelser, terroristhandlingar eller av en 
fientlig makt skulle både samhället och varje 
enskild individ påverkas på många sätt.
Digitaliseringen behöver därför å ena sidan drivas 
framåt för att stärka konkurrenskraft, lösa 
väldfärdsutmaningar, bidra till ett socialt 
sammanhållet samhälle samt att hela länet ska 
utvecklas. Samtidigt behöver å andra sidan länet 
utvecklas och byggas medvetet, med resiliens41 och 
redundans42.

Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att 
beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller 
lokal fungerar för människor som använder dem. 
Tillgänglighet gäller för alla människor. Ungefär en 
femtedel av landets befolkning har någon form av 
funktionsnedsättning. För dessa personer är det 
extra viktigt med ett tillgängligt samhälle.

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för 
både tillgänglighet och användbarhet.
Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla 
om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning 
och information eller om ett bra bemötande. För att 
lyckas behöver arbetet riktas båda inåt 
organisationen och utåt mot medborgarna och 
övriga samhällsaktörer.
Ett tillgängligt samhälle kan ta tillvara alla 
människors förmågor och potential.

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 
där alla människors potential tas tillvara och alla 
människor får samma förutsättningar.
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Delstrategier:
Skapa attraktiva och hållbara bostäder 
och boendemiljöer för människor i alla 
livet skeenden i hela länet genom 
samverkan för hållbar, trygg och jämlik 
samhällsplanering över administrativa 
gränser
Jönköpings län ska erbjuda lugna, trygga och 
attraktiva boendemiljöer för alla skeden i livet.

För det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 
kommunikationer mellan kommuner och orter 
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att det är 
möjligt att bo i alla länets kommuner.

En väl fungerande samhällsplanering som tar 
hänsyn till alla invånare och som knyter samman 
länets olika delar är en grundförutsättning för hela 
länets utveckling. När många kommuner är små och 
många planeringsfrågor spänner över administrativa 
gränser ställs det krav på både mellankommunal 
och regional planering som komplement till 
kommunernas planering. Planeringsprocessen ska 
vara transparent och förutsägbar för länets invånare 
och företag. Samhällsplaneringen behöver därmed 
samordnas mellan olika aktörer på lokal och 
regional nivå för att säkerställa en hållbar 
utveckling i länet, samt ett tryggt och jämlikt 
samhälle för länets alla invånare och besökare.

Skapa hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling 
genom stärkt samverkan i 
samhällsplaneringen
Utvecklingen av smarta städer och regioner med 
digitalt drivna innovationer såsom smarta elnät, 
skräddarsydda mobilitetslösningar, nya 
applikationer, intelligenta transportsystem och 
bättre realtidsinformation ska främjas.
Digitalisering kan bidra till innovativt och effektivt 
samhällsbyggande, vilket stöds av FN:s 
hållbarhetsmål i Agenda 2030. Städer och regioner 
ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.

För Jönköpings läns del behöver arbetet med att 
utveckla och främja smarta städer och regioner 
kompletteras med perspektivet hållbar landsbygd 
med hjälp av digitalisering.

Digitalt informationsutbyte kräver gemensamma 
standarder och begreppsmodeller i samverkan

Delta aktivt och drivande i arbetet för 
nya stambanor och höghastighetståg.
Genom samverkan inom och utanför regionen ska 
aktörerna i länet verka för att en höghastighetsbana 
kommer till stånd.

Länets invånare och besökare ska i framtiden ges 
möjlighet att resa med höghastighetståg för att 
kunna ta sig snabbt, hållbart och säkert inom landet 
men även till andra länder.

Detta öppnar upp för en utökad 
arbetsmarknadsregion som kan bidra till tillväxt i

regionen genom ökat kompetenstillförsel till 
företagen. Fler bostäder kan byggas i områden som 
blir attraktiva med kortare restider.

Genom att kapacitet frigörs på den befintliga 
stambanan kommer godstrafiken öka vilket leder till 
både ökad tillväxt och minskad klimatbelastning.

Stärka och rusta befintliga 
järnvägsförbindelser som kopplar 
samman länets kommuner med 
varandra, angränsande län och 
strategiska hamnar
För att stimulera en ökad nyttjandegrad och för att 
nå miljömålen behöver befintligt järnvägsnät 
upprustas, elektrifieras och underhållet behöver 
förbättras i de delar av länet där resandeunderlaget 
så motiverar eller har potential att öka.
Med ett ökat engagemang hos Trafikverket och 
länets övriga aktörer kommer en utveckling och 
modernisering av länets järnvägsnät bli möjlig.
Det är även viktigt att företag kan verka och 
distribuera sina varor och tjänster med bas i vårt 
län.
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Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar 
till en hållbar utveckling, 
arbetsmarknadsförstoring och 
länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur
För att hela länet ska kunna utvecklas krävs att 
infrastrukturen inom, till och mellan kommunerna i 
länet samt över länsgränser är god och tillgänglig.

En god infrastruktur skapar en större 
arbetsmarknadsregion och därmed får länets företag 
det lättare att rekrytera den kompetens som krävs 
för framtiden.

Det gör det möjligt för människor att bo, verka och 
ta del av fritidsaktiviteter på olika platser i länet och 
även utanför länet.

En tillgänglig infrastruktur med god standard är en 
viktig grundsten för social välfärd och en fortsatt 
hållbar tillväxt.

Utveckla infrastrukturen i länet så att 
den möjliggör hållbara, säkra och 
tillgängliga resor, transporter, logistik 
och turism.

För att skapa förutsättningar för att nå målen inom 
Agenda 2030 krävs en utveckling av infrastrukturen 
i länet.

För att klara målen behöver det ske en förflyttning 
av godstransporter från väg till järnväg. De 
befintliga vägarna behöver dock underhållas och 
utvecklas så att hög säkerhet kan hållas samt att alla 
former av miljövänliga transporter på väg kan 
underlättas.

En välutvecklad infrastruktur skapar förutsättningar 
för ett väl fungerande transportsystem. Det ska vara 
enkelt att resa, transportera gods och turista.
Övergångar mellan olika transportslag ska förenklas 
och stimuleras.

Tillgänglighetsanpassa samhällets alla 
delar för jämlika möjligheter att ta del 
av och bidra till utvecklingen
Ungefär en femtedel av landets befolkning har 
någon form av funktionsnedsättning. En 
funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. För 
dessa personer är det extra viktigt med ett 
tillgängligt samhälle.

Tillgänglighetsarbete kan handla om såväl fysisk 
tillgänglighet som om tillgång till utbildning och 
information eller om bra bemötande. För att lyckas 
behöver arbetet riktas båda inåt organisationen och 
utåt mot medborgarna och övriga samhällsaktörer.

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 
där alla människors potential tas tillvara och alla 
människor får samma förutsättningar.

Skapa hållbar digital utveckling i hela 
länet genom tillgång till 
höghastighetsuppkoppling
För att alla människor ska kunna ta del av 
samhällsservice på ett jämlikt sätt, att våra företag 
ska kunna utvecklas och det offentliga effektivisera 
servicen så måste alla ha säker och snabb tillgång 
till internet. Tillgång till höghastighetsbredband är 
en förutsättning för grundläggande samhällsservice, 
delaktighet i samhället och fortsatt utveckling av 
näringslivet. Allt handlar om grundläggande 
livskvalitet för medborgarna.

Gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system
I samverkan med länets kommuner tas 
framåtriktade strukturbilder fram för att illustrera 
länets önskade utveckling när det gäller 
samhällsbyggnad och infrastruktur .
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HANDLINGSPLAN
Delstrategi Delmål

Ökad tillgång till bostäder i livets alla skeenden

Ökad tillgång till dagligvaruhandel och service i hela länet

Skapa attraktiva och hållbara bostäder och 
boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för 
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering 
över administrativa gränser.

Arbete för en hälsofrämjande och hållbar samhällsplanering

Alla i hela länet har tillgång till digital infrastruktur

God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet

En långsiktig och hållbar elförsörjning säkerställs i hela länet

Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

Samverkan har stärkts för en motståndskraftig samhällsplanering inför extraordinära händelser

Fått ett nationellt beslut om tidplan för höghastighetsbananDelta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg.

Färdigställd lokaliseringsstudie

Upprustning, utbyggnad och elektrifiering av länets järnvägar har startatStärka och rusta befintliga 
järnvägsförbindelser som kopplar samman 
länets kommuner med varandra, angränsande 
län och strategiska hamnar.

God tillgänglighet till järnvägar för tunga transporter

God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet

På sträckor där järnväg finns ska tågtrafik prioriteras

Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring 
och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

Samverka för att ta fram nya lösningar som tillgodoser framtida behov av förflyttning som till exempel intermodala 
lösningar och utvecklad närtrafik

Ökad tillgång till säkra vägar i hela länetUtveckla infrastrukturen i länet så att den 
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga 
resor, transporter, logistik och turism. God tillgång till en sammanhållen infrastruktur för de tyngsta transporterna
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Tillgång till förnybara drivmedel och infrastruktur för elfordon i hela länet

Utvecklad småskalig infrastruktur som till exempel vandringsleder, cykelbanor, kanotleder och ridleder

Personer med funktionsvariation har likvärdiga möjligheter som övriga grupper i samhället att resa, oavsett bostadsort 
och resmål.

Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar 
för jämlika möjligheter att ta del av och bidra 
till utvecklingen.

Lagkrav på tillgänglighetsanpassning efterlevs

Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genom tillgång till höghasighetsuppkoppling

Alla invånare i länet har tillgång till snabbt och robust bredband

Gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system

Strukturbilder för länets utveckling tas fram i samverkan
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Handlingsplan 

En smart region 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en smart region
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande 
för länet sedan lång tid tillbaka. Genom 
innovations- och förändringskraft har länets 
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och 
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet 
och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras 
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och 
prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög.

2035 ses länet som en förebild och influencer inom 
nyföretagande och entreprenörskap jämställdhet, 
jämlikhet och arbetsmiljöutveckling.
Omvärldsanalys och internationell samverkan har 
lett till att länets näringsliv är en självklar del av de 
globala värdekedjorna1. Länets näringsliv bidrar 
aktivt till en hållbarhetsdriven utveckling.

1 Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och 
utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade 
globala värdekedjor. Den ökade specialiseringen – att olika

Högskolan är en motor där samverkan driver det 
offentligas och näringslivets utveckling mot mer 
innovativa kunskaps- och teknologiintensiva 
produkter och tjänster. Genom högskolans 
internationella nätverk och höga utbildnings- och 
forskningsnivå lockas studenter och forskare från 
hela världen till Jönköpings läns dynamiska 
arbetsmarknad.

2035 har länet utvecklat en kreativ 
innovationskultur där samverkan mellan akademi, 
offentlig sektor och näringsliv har resulterat i 
kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en 
långsiktigt hållbar utveckling för länet.

Företagandet ökar både bland kvinnor, unga och 
utlandsfödda. Generationsväxling, nya cirkulära

länder eller regioner inriktar sig på olika delar av 
produktionsprocessen (t.ex. forskning och utveckling, 
produktion av insatsvaror, marknadsföring m.m.) har bidragit till

affärsmodeller och smart specialisering bidrar till 
ett växande och diversifierat näringsliv.

Genom det entreprenöriella arvet har länet 
utvecklats till ett smart internationellt 
innovationscentrum för prototyp- och 
produktionsutveckling. Skogsnäringen och dess 
förädlingsindustri bidrar genom innovation och 
förädling av bioråvara till en hållbar utveckling.

Länet ger ett nettobidrag till landets självförsörjning 
av livsmedel. Länets strategiska läge har befäst 
länets position som logistik- och e-handelscentrum i 
Skandinavien. Den starka moderna industriprofilen 
har kompletterats med en kunskapsintensiv 
tjänstenäring. Digitaliseringen har skapat 
förutsättningar för offentliga och privata tjänster i

en effektivare produktion och ett högre förädlingsvärde. Den 
här fragmenteringen och specialiseringen är nödvändig för att 
företag ska kunna konkurrera internationellt.

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion
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världsklass och en besöksnäring med internationell 
lyskraft.

Delstrategier:
1. Förstärka näringslivets och det offentligas 

innovations- och förändringskraft
2. Utveckla ett hållbart, diversifierat och 

kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom 
smart specialisering

3. Bidra till framgångsrika små- och medelstora 
företag med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion

4. Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
5. Säkerställa en hög sysselsättning
6. Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling
7. Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets-, 

näringsliv och företagande i hela länet
8. Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar 

digitalisering och utveckling
9. Samverka för kompetensutveckling
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Innovation och företagande
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad 
och ett hållbart arbetsliv, där alla har möjlighet att 
vara delaktiga på likvärdiga villkor oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar. Ett 
näringsliv där människors olika kompetenser är 
ovärderliga resurser och där tillgången på 
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Där goda 
förutsättningar för nyföretagande, en mångfald av 
specialiserade tjänster och tillgång på välutbildad 
arbetskraft driver på tillväxt och utveckling.

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska 
småföretagarregioner. Här finns 30 000 företag, och 
varje år tillkommer det 1800 nya. Det är ett av de 
mest industritäta länen i landet med många små och 
medelstora företag inom främst låg- och 
medelteknologiska industrier som i allt högre 
utsträckning arbetar på en internationell marknad.

Ett varierat och breddat näringsliv skapar 
sysselsättning, stimulerar till inflyttning och bidrar 
till goda ekonomiska förutsättningar för en 
fungerande samhällssektor i hela länet. En stärkt 
kulturell och kreativ sektor, förstärkta gröna 
näringar, stärkt turism och besöksnäring, fortsatt 
utveckling av tjänstesektorn med betoning på 
kunskapsintensiva företag och ett stärkt 
nyföretagande är således viktiga förutsättningar för 
att Jönköpings län ska kunna fortsätta växa och 
utvecklas.

Idag tappar dock Jönköpings län när det gäller 
regional potential i norden. Faktorer som bidrar till 
den negativa utvecklingen i tillväxtpotential i länet2 

är att Jönköpings län, relativt sett har:

 en långsam bredbandsutbyggnad,
 en hög dödlighet i kroniska sjukdomar,
 många invånare som behöver socialbidrag,
 många invånare som ligger i riskzonen för 

fattigdom,
 en låg kulturkonsumtion per invånare,
 en låg kunskapsintensitet i produktion och 

innovation,
 en låg nivå när det gäller hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling,
 en låg investeringstakt när det gäller Green 

Tech (bioekonomi och eko-innovation),
 en relativt låg biogasproduktion,
 en låg andel direktinvesteringar

På plussidan har länet en relativt hög 
skogsavverkning och en hög sysselsättning.

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor 
är nödvändiga fokusområden för länets utveckling. 
För att möta klimat-, miljö- och energiutmaningarna 
och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt 
näringsliv krävs det förändringar i näringslivet.
Det krävs såväl strukturella förändringar som en 
övergång till förnyelsebara resurser. Genom att 
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan 
en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som 
alternativ till en fossilbaserad ekonomi.

I OECD rapporten 2018 görs en liknande analys 
och behovet av att öka kunskapsinnehållet i 
produktion och innovation understryks. OECD 
konstaterar också att Jönköpings län saknar IT- 
kluster vilket driver utvecklingen i andra län.

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och 
med den växande globala efterfrågan på hållbara 
och resurseffektiva varor och tjänster samt på 
förnybar energi och produktion med låga utsläpp till 
luft, mark och vatten. För att styra mot en hållbar 
ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder 
som främjar förändrad och förbättrad teknik och 
ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och 
förbättrade kretsloppsflöden. Konsumtionsmönstren 
av varor och tjänster måste påverkas för att dessa 
ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt över tid.

För att stödja och säkerställa länets utveckling mot 
en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 
koncentreras det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet inom området ”näringsliv och 
innovation” på digitalisering, områdena för smart 
specialisering, innovation samt en affärsdriven 
miljöutveckling mot en cirkulär och biobaserad 
ekonomi.

Även det offentliga står inför stora utmaningar och 
krav på en allt högre förändringstakt. Fler vård- och 
omsorgstjänster kommer att bli digitala och en 
större patientmedverkan och ansvar är en 
nödvändighet för att klara de framtida vård- och 
omsorgsbehoven.

Utvecklingen går från att offentliga tjänster i form 
har varit relativt lika till att bli mer 
individanpassade samtidigt som kraven behöver bli 
allt större på en jämlik service, vård och omsorg 
oavsett vem kunden/brukaren/patienten är, dess 
situation eller vilken bakgrund den kommer från,

2 State of the Nordic region 2018
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var patienten än befinner sig och i vilken form 
service, vård och omsorg ges.

593



Delstrategier:
Förstärka näringslivets och det 
offentligas innovations- och 
förändringskraft
En stark industri är av stor betydelse för länet även 
framöver men en breddning av näringslivet är en 
viktig faktor för länets fortsatta utveckling. Därför 
måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas 
och stimuleras för att få möjlighet att växa.
Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket 
behöver ändras och företagsledarna är i huvudsak 
svenskfödda män varför företagsamheten behöver 
bli mer diversifierad.

Förändringstakten är hög och tekniska innovationer 
driver utvecklingen mot ett mer automatiserat, 
robotiserat och digitaliserat samhälle.

Företag ställs inför utmaningar på en internationell 
arena och utsätts för allt hårdare konkurrens från 
hela världen. Innovation och kunskap är ur detta 
perspektiv nyckeln till framgång.

Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet 
genom smart specialisering
För att hela länet fortsatt ska ha ett framgångsrikt 
näringsliv krävs förnyelse och utveckling inom alla 
sektorer samtidigt som ny affärslogik bejakas i takt 
med att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och 
nyttiggörs alltmer. Förnyelse och utveckling 
innebär också ett ökat kunskapsinnehåll och en 
lyhördhet mot marknadens förväntningar på

miljömässig hållbarhet i de produkter och tjänster 
som länet erbjuder. Smart specialisering innebär att 
satsa på de områden länet ligger i världsklass eller 
har en relativ konkurrensfördel jämfört med andra 
regioner. Utvalda områden spetsas, breddas och 
diversifieras. Detta bidrar i sin tur till stärkt 
konkurrenskraft gentemot omvärlden.

Bidra till framgångsrika små- och 
medelstora företag med ett högt 
kunskaps- och teknologiinnehåll i 
produkter och produktion
Länets näringsliv är huvudsakligen lågteknologiskt 
med ett relativt lågt kunskapsinnehåll i produkter 
och produktion. Samtidigt är länets små och 
medelstora företag snabba att ställa om och flexibla 
i produktion och processer. Det agila arbetssättet i 
kombination med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion skulle 
innebära konkurrensfördelar på en global marknad.

Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
Jönköpings län ska medvetet arbeta för att ha en 
arbetsmiljö i världsklass både inom privat och inom 
offentlig sektor. Med attraktiva arbetsplatser, fria 
från kränkningar, trakasserier och särbehandlingar.

Säkerställa en hög sysselsättning
Jönköpings län ska fortsätta att hålla en hög 
sysselsättningsgrad där alla människors potential tas 
tillvara och alla människor bereds möjlighet till 
arbete och sysselsättning.

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling
Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga 
tillväxtmarknader i världen. Den baseras på 
förnybara naturresurser från mark, vatten och 
biologiskt avfall istället för fossila bränslen och 
material. Den förser marknaden med både produkter 
och tjänster som mat, dryck, ren luft och energi, 
ekosystemtjänster och klimatförbättrande produkter 
och tjänster.
Bioekonomin ersätter också produkter baserade på 
fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel, 
bioplaster, textilier och bioläkemedel.

Jönköpings län har stora och goda förutsättningar 
att utveckla bioekonomin. Bioekonomin baseras i 
hög grad på innovation och av kunskapsintensitet. 
Jönköpings län har en omfattande och driven 
skogsindustri med en omfattande och varierad 
förädlingsindustri. Det gör att vanliga råvaror i 
bioekonomisk industri, så kallade skogsbiprodukter, 
finns tillgängliga.

Länet har fortfarande en relativt låg produktion av 
biogas även om insatser görs för att skapa en ökad 
efterfrågan genom offentliga satsningar på 
biogasdrivna fordon.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt 
arbets-, näringsliv och företagande i 
hela länet
Ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv är 
lönsamt och har en större potential än motsatsen. Ett 
jämställt företagande bidrar till ett breddat 
näringsliv med fler företag inom fler branscher.
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Jönköpings län ska det vara enkelt för alla, oavsett 
kön, bakgrund eller individuella förutsättningar, att 
starta och driva företag samt att få sin affärs- eller 
produktidé prövad. För detta krävs ett öppet och 
värderingsfritt företags- och innovationsstödssystem 
som enkelt kan nås i hela länet. Detta i sin tur 
förutsätter större mångfald och transparens i 
stödsystemen för att säkerställa att alla bemöts och 
erbjuds stöttning på jämlika villkor.

Bidra till en ökad digital mognad för en 
hållbar digitalisering
För att få största nytta av digitaliseringens 
möjligheter, behöver länet lära sig mer om den stora 
samhällsomvandling som digitaliseringen för med 
sig. Rätt hanterad kommer digitaliseringen att 
innebära enorma möjligheter. Ny teknik kan ge fler

och bättre jobb, säkrare vård som kommer fler till 
del samt bättre miljö och samhällsservice.
Nuvarande lagstiftning, som vuxit fram under 
industrisamhällets villkor, begränsar till viss del 
kreativ utveckling inom digitaliseringens område. 
Samhället måste vara flexibelt i att koordinera 
digital utveckling med lagstiftning och regelverk 
utan att ge avkall på etik- och moralperspektivet.

Samverkan för kompetensutveckling
Samordning, samverkan, samarbete och 
samhandling är av avgörande betydelse för att möta 
de utmaningar som drivs av demografi, 
urbanisering, digitalisering och globalisering.
Samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar en allt 
högre formell utbildning hos sina medarbetare och 
industrin robotiseras skapas utmaningar för de

invånare som har en låg formell utbildningsnivå 
men också möjligheter för tjänstenäringen att 
utvecklas och anställa. En nära samverkan med 
länets industriföretag och utbildningsanordnare är 
av central betydelse för att medarbetare ska kunna 
vidareutbilda sig under pågående anställning så att 
de kan bidra i andra roller eller inom den 
företagsnära tjänstesektorn när andelen anställda i 
industrin sjunker.

Kraven på medarbetares förändringskompetens blir 
allt högre och för ett näringsliv som präglas av 
innovation och entreprenöriellt tänkande krävs 
arbetskraft som har en stor förmåga till omställning.

595



Aktiviteter och indikatorer en 
smart region

Delstrategi Förslag till delmål
Ökad investeringsgrad i innovation

Stöd för kvalitetsutveckling för företag i länet

Staten, Regionen och kommunerna tar tillsammans ansvar för att utveckla samhället genom att bidra till en bred 
arbetsmarknad för tjänstesektorn med ett högt kunskapsinnehåll.
Fler nya företag

Ett starkt företagsklimat säkerställs i hela länet

Barn och ungdomars innovationskraft/förmåga stärks,

Förstärka näringslivets och offentligas 
innovations- och förändringskraft

Fler kvinnor i ledande befattning och som företagsledare

Ökad branschbredd och ett mer kunskapsintensivt näringsliv i hela länet

Framtidssäkrat näringsliv i hela länet

Utökad tjänstesektor i hela länet

Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen.

Identifierat framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism

Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet 
genom smart specialisering

Implementerat en smart specialiserings strategi
Tillverkningsindustrin har en ökad digitalisering och kunskapsnivå.Bidra till framgångsrika små- och 

medelstora företag- högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och 
produktion

Tillverkningsindustrin har ökat sin konkurrenskraft på de globala marknaderna.

Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass Länets arbetsplatser är attraktiva, inkluderande och nyskapande.
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Säkerställa en hög sysselsättning Ökad eller bibehållen sysselsättningsgrad med en arbetslöshet under rikssnittet

Ökad investeringstakt inom bioekonomi och cirkulär ekonomi

Övergång till fossilfria råmaterial i polymerindustrin

Ökad andel av fossilfritt bränsle till länets transporter

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling (bioekonomin, 
cirkulär ekonomi)

Ökad andel green tech företag i länet.

Uppnått jämställda löner i hela länet

Mäns uttag av föräldraledighet ökar.

Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning.

Andel som arbetar heltid ökar och är jämt fördelad mellan kvinnor och män

Fler kvinnliga och utrikesfödda företagare.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt 
arbets-, näringsliv och företagande i hela 
länet

Alla kommuner har tillgång till och synliggjort innovationsrådgivning och företagsutveckling

Ökad forskning kring digitaliseringens möjligheter och nytta

Ökad forskning om AI, dess nytta och möjligheter
Stärkta och utvecklade verksamheter med hjälp av digitaliseringen

Bidra till en ökad digital mognad för en 
hållbar digitalisering och utveckling

Ökad grad av digital transformation i hela länet

Utvecklade strukturer för kompetensutveckling under pågående anställningSamverka för kompetensutveckling

Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition
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HANDLINGSPLAN 

EN KOMPETENT REGION

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en kompetent region

Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser är helt avgörande för att säkra näringsli- 
vets och den offentliga sektorns behov av medarbe- 
tare och för att kunna möta välfärdens utmaningar. 
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mel- 
lan länets kommuner. Genom en väl fungerande 
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, 
kommunerna, näringslivet, akademi och utbild- 
ningsanordnare, Arbetsförmedlingen och arbets- 
marknadens parter säkerställs den långsiktiga kom- 
petensutvecklingen och matchningen på arbets- 
marknaden i hela länet.

2035 tas alla människors potential tillvara på arbets- 
marknaden. Matchningen mellan näringslivets och 
den offentliga sektorns behov och arbetskraftens 
kompetens är hög. Länet erbjuder landets mest 
spännande arbetstillfällen, utbildnings- och forsk- 
ningsmiljöer och lockar därför internationell spets- 
kompetens till länet.

Människor som kommer från utlandet integreras 
snabbt på arbetsmarknaden genom att deras befint- 
liga kompetens kan tillvaratas.

2035 finns en proaktiv samverkan inom länet i syfte 
att öka samhandling och kommunikation mellan ut- 
bildningsaktörer samt mellan utbildningsaktörer och 
näringslivet.

Strukturerna för utbildning och kompetensutveckl- 
ing stödjer näringslivets, den offentliga sektorns och 
det omgivande samhällets utveckling så att alla in- 
vånares potential och kompetens tas tillvara. Syssel- 
sättningen är hög och matchningen säkerställs ge- 
nom det livslånga lärandet.

Högskolans utbud och arbetssätt stödjer det livs- 
långa lärandet såväl som näringslivets kompetens- 
försörjning. Högskolan driver genom sin forskning 
och sina forskningsmiljöer utveckling tillsammans 
med näringslivet och den offentliga sektorn.

Kommunala lärcentra utgör nav och motorer för fy- 
siska och digitala utbildningar på alla nivåer som 
säkerställer matchningen på en snabbt föränderlig 
och dynamisk arbetsmarknad.

2035 bidrar folkbildningen till en demokratisk ut- 
veckling av samhället, en ökad mångfald och till 
människors möjlighet att påverkas sin livssituation. 
Folkbildningen bidar aktivt till att höja bildnings- 
och utbildningsnivån i samhället.

Delstrategier:
1. Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och 

utveckla kompetenser
2. Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 

och matchningen för integration och hållbar 
tillväxt

3. Höja den formella utbildningsnivån
4. Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 

utveckling genom fler forsknings-, innovations- 
och utvecklingsmiljöer

Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärandet år 2035
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5. Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv

6. Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet

7. Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna 
att kompetensutveckla och vidareutbilda sig 
under pågående anställning

8. Etablera en väl fungerande samverkan inom lä- 
net och mellan alla aktörer
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Kompetensförsörjning och 
arbetsmarknad
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser är helt avgörande för att säkra näringsli- 
vets, den offentliga sektorns och det omgivande 
samhällets behov av medarbetare samt för att kunna 
möta välfärdens utmaningar. Det riktar fokus på 
kompetensförsörjning och livslångt lärandet i form 
av utbildning och kompetensutvecklingsinsatser.

I ett kompetensförsörjningsperspektiv står länet in- 
för följande stora utmaningar:

 Den formella utbildningsnivån måste hö- 
jas.

 Den stora arbetskraftsbristen måste mins- 
kas och matchningen förbättras.

 Globaliseringens, digitaliseringens och ro- 
botiseringens utmaningar måste mötas.

 Fler företag måste få en högteknologisk 
kompetens.

 Fler kunskapsintensiva tjänsteföretag 
måste etableras i länet.

Idag har näringslivet och den offentliga sektorn be- 
tydande svårigheter att anställa personer med rätt 
kompetens. Tyvärr väljer allt för få ungdomar ett 
yrkesprogram inom gymnasieskolan, vilket långsik- 
tigt kommer att inverka negativt på rekrytering till 
näringsliv och offentlig sektor. Yrkesprogramval 
görs också väldigt traditionsbundet. Det inverkar 
negativt på målet om ett mer jämställt samhälle.

En fullgjord gymnasieutbildning är en grundförut- 
sättning för att möta arbetsmarknadens behov av ar- 
betskraft. Därför måste vi säkerställa att alla som 
påbörjar en gymnasieutbildning även slutför sin ut- 
bildning och erhåller en gymnasieexamen. Vi måste

också motivera betydligt fler ungdomar att välja ett 
yrkesprogram och uppmuntra fler att bryta köns- 
traditionella yrkesval.

Trots att kompetensbehovet är stort så står alltför 
många vuxna personer utanför arbetsmarknaden. 
För att motverka arbetslöshet och arbetskraftsbrist 
samt förbättra matchningen behöver potentialen hos 
människor som idag står utanför arbetsmarknaden 
betydligt bättre tas tillvara genom olika kompetens- 
försörjningsinsatser.

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången 
till arbetskraft i länet riskerar att minska under över- 
skådlig tid, samtidigt som vi vet att tillgången till 
kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en 
central konkurrensfaktor för länet i den globala kun- 
skapsekonomin. För att vända denna utmaning till 
en styrka behöver alla invånares kompetens ses, till- 
varatas och utvecklas för att kunna främja företa- 
gande, entreprenörskap, utveckla nya produkter,
processer, tjänster, affärssystem och tekniska lös- 
ningar. Tillgång till relevant kompetens är en förut- 
sättning för fortsatt utveckling av näringsliv och of- 
fentlig verksamhet i länet.

Globaliseringen, digitaliseringen och robotiseringen 
är stora utmaningar som kommer att påverka såväl 
arbetsmarknaden som individer. Med stor sannolik- 
het kommer jobb att försvinna, men samtidigt kom- 
mer nya jobb att tillskapas. Insatser som stärker in- 
dividers kompetens och beredskap till omställning 
måste därför etableras. Genom smart kompetensför- 
sörjning kan yrkesverksamma ges reella möjligheter 
att utveckla sin kompetens och möta förändringar i 
arbetslivet.

För att möta det stora behovet av arbetskraft inom 
näringar som idag har arbetskraftbrist och samtidigt 
motverka en omfattande arbetslöshet bland personer 
med låg formell utbildningsbakgrund behövs omfat- 
tande insatser göras för att lyfta den formella kom- 
petensnivån i hela länet. Det behöver göras på kort, 
medellång och lång sikt. Yrkesutbildningar på 
gymnasial och yrkeshögskolenivå har på kort sikt 
en särskilt stor betydelse för kompetensförsörj- 
ningen i länet för att säkra den direkta kopplingen 
till näringslivets och den offentliga sektorns behov 
av arbetskraft.

För att trygga länets tillväxt och utveckling behöver 
fungerande samverkansstrukturer kring utbildning, 
kompetensutveckling och livslångt lärande vidare- 
utvecklas. Insatser behöver startas i nära samarbete 
mellan näringsliv, offentlig sektor, kommunal vux- 
enutbildning, folkbildningens aktörer, yrkeshögsko- 
leanordnare, högskolan och övriga utbildningsaktö- 
rer. Det måste finnas väl fungerande samverkans- 
modeller för olika former av kompetensförsörjning-
sinsatser.

Jönköpings län präglas av ett stort yrkeskunnande 
och en stolt industrihantverkstradition, det som be- 
nämns informell kompetens. Denna informella 
kompetens når inom vissa områden världsklass.
Den formella utbildningsnivån i länet är dock rela- 
tivt låg. Även länets andel invånare med eftergymn- 
asial utbildning är förhållandevis låg och ligger på 
en av de lägsta nivåerna i landet. Noteras bör att 
kvinnorna i länet satsar på en treårig eftergymnasial 
utbildning i mer än dubbelt så hög utsträckning 
jämfört med männen.

Det traditionella näringslivet med fokus på industri 
och yrkesskicklighet samt en god tillgång på arbets- 
tillfällen har bidragit till att högre utbildning inte
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prioriterats i tillräcklig grad. Genom en stärkt sam- 
verkan mellan kommunala lärcentra, anordnare av 
yrkeshögskoleutbildningar, Jönköping University 
och Region Jönköpings län skapas förutsättningar 
för att ändra den bilden och etablera ännu bättre 
möjligheter för livslångt lärande och karriärbyten.

För att länets näringsliv ska kunna hävda sig i den 
globala konkurrensen behövs fler högteknologiska 
företag och kunskapsintensiva tjänsteföretag etable- 
ras. Vi behöver därför öka andelen högutbildade i 
länet samt arbeta för att inkommande studenter på 
Jönköping University väljer att stanna kvar och ar- 
beta i länet efter avslutade studier. Arbetsmark- 
naden måste också vara så attraktiv att utresande 
studenter från länet väljer att återvända till regionen 
efter fullgjorda studier. Högre utbildning är en sär- 
skilt viktig förutsättning för att säkra kompetensför- 
sörjningen hos länets företag över tid.

Ett nära samarbete mellan akademin, näringslivet 
och den offentliga sektorn är avgörande för länets 
tillväxt och attraktivitet. Tillgången till högre ut- 
bildning samt forskning och innovation säkerställer 
att den kompetens som finns i länet kan tillvaratas 
och utvecklas. Det är när praktiken möter teorin 
som vi kan skapa livslångt lärande för länets invå- 
nare och samtidigt skapa ett attraktivt län att arbeta 
och bo i.

Graden av automatisering och robotisering i länet är 
relativt låg jämfört med andra industrilän och i takt 
med den strukturomvandling som länets industrifö- 
retag går igenom kommer behovet av högre formell 
kompetensnivå i form av högskoleutbildad arbets- 
kraft att öka.

Samverkan med Jönköping University har en strate- 
gisk roll för att skapa förutsättningar för ökad kun- 
skap och kompetens samt forsknings- och innovat- 
ionskapacitet i länet.
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Delstrategier
Stärka länets förmåga att attrahera, be- 
hålla och utveckla kompetenser
Kompetensförsörjning är ett prioriterat område för 
att kunna attrahera, behålla och utveckla kompeten- 
ser, i syfte att säkerställa en välfungerande arbets- 
marknad och olika samhällsfunktioner av hög kvali- 
tet. Detta är en av förutsättningarna för att uppnå 
visionen Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region.

Näringsliv och offentlig sektor har idag betydande 
svårigheter att anställa personer med rätt kompe- 
tens. Det hämmar både företagens, den offentliga 
sektorns och länets utveckling.

Arbetskraftsbristen måste mötas med en bättre 
matchning samt goda möjligheter till utbildning och 
kompetensutveckling. Regionen, länets kommuner, 
arbetsmarknadens parter och övriga utbildningsak- 
törer kan i en god samverkan etablera välfunge- 
rande strukturer för utbildning och kompetensut- 
veckling som attraherar, behåller och utvecklar 
kompetenser samt höjer utbildningsnivån i länet.

För att attrahera, behålla och utveckla kompetenser 
är det särskilt viktigt att stärka möjligheten till livs- 
långt lärande. Kommunala lärcenter kan utgöra cen- 
trala och viktiga kompetensförsörjningsnoder där 
kommunal vuxenutbildning inklusive regionalt yr- 
kesvux, yrkeshögskoleutbildning, folkbildning och 
högskoleutbildning erbjuder rik tillgång till utbild- 
ning och kompetensutveckling. Genom digitali- 
seringens möjligheter kan det livslånga lärandet vid 
dessa lärcenter stärkas väsentligt.

Länets företag måste utveckla sin förmåga att attra- 
hera och anställa högutbildade, dels genom utökad 
samverkan med Jönköping University, men också 
genom att rekrytera högutbildade från andra delar i 
landet. Långsiktigt är länet i stort behov av fler hög- 
teknologiska företag och kunskapsintensiva tjänste- 
företag.

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser förutsätter också att länet kan erbjuda för- 
skola, utbildning samt vård och omsorg av hög kva- 
litet. Det måste också finnas god tillgång till bo- 
ende, kultur- och friluftsliv, kommunikationer, in- 
frastruktur och föreningsliv.

Stärka den långsiktiga kompetensför- 
sörjningen och matchningen för integ- 
ration och hållbar tillväxt
Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analys- 
eras. Prognoser om kompetensbehov på kort, me- 
dellång och lång sikt ska regelbundet publiceras och 
utgöra underlag för kompetensförsörjningsinsatser.

I en god dialog och samverkan mellan arbetsmark- 
nadens parter och olika utbildningsanordnare kan 
dessa synliggjorda kompetensbehov tillgodoses ge- 
nom olika utbildnings- och kompetensutveckl- 
ingsinsatser.

Dialogen och samverkan mellan arbetsmarknadens 
parter och länets olika utbildningsaktörer ska säker- 
ställas genom etablerandet av systematiska och 
strukturerade samverkansmodeller.

För att lyckas med en välfungerande matchning 
måste också effektiva strukturer för validering eta- 
bleras. Det handlar framför allt om att tydliggöra de

olika branschvisa valideringsmodeller som redan 
finns på plats, samt säkerställa hur dessa etablerade 
valideringsmodeller kan leda till konkreta kompe- 
tensutvecklingsinsatser.

Höja den formella utbildningsnivån
Invånare i Jönköpings län har i förhållande till riket 
en förhållandevis låg formell utbildningsnivå, även 
om den varierar mellan länets kommuner. Länet har 
även en alltför låg andel av personer med eftergym- 
nasiala studier. Vi kan tydligt se att män halkar efter 
kvinnors eftergymnasiala studier.

För att kunna möta globaliseringens, digitalisering- 
ens och robotiseringens utmaningar måste åtgärder 
vidtas för att höja den formella utbildningsnivån i 
länet. En ökad tillgång till vuxenutbildning, yrkes- 
högskoleutbildning och högre utbildning är därför 
nödvändig.

Det handlar dels om att öka medvetenheten hos in- 
divider att förstå vikten och värdet av en ökad kom- 
petens, dels att ha en beredskap för att omställning 
och karriärbyten kommer att vara en naturlig del 
under ett yrkesliv. Det handlar också om att säker- 
ställa att länet genom olika utbildningsaktörer kan 
möta efterfrågan på ökad kompetens. Dessutom 
måste näringslivet inse nödvändigheten av att knyta 
högskoleutbildade till sina företag.

Vidareutveckla högskolans betydelse 
för länets utveckling genom fler forsk- 
nings-, innovations- och utvecklingsmil- 
jöer
Universitet och högskolor är viktiga aktörer för 
högre utbildning, forskning och innovation. Den
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långsiktiga målsättningen är att minst hälften av lä- 
nets vuxna befolkning har minst en tvåårig efter- 
gymnasial utbildning.

Samverkan mellan akademin, näringslivet och den 
offentliga sektorn måste stärkas och utvecklas. Hög- 
skolan är en viktig aktör för ökad kunskap och kom- 
petens. Genom akademins forsknings- och innovat- 
ionskapacitet kan näringslivet och den offentliga 
sektorn ges möjlighet till att stärka och utveckla 
sina produkter, processer och tjänster.

Jönköpings University är en särskilt viktig motor 
för att höja länets kunskaps- och kompetensnivå 
samt att öka forsknings- och innovationskapaciteten 
i både näringsliv och offentlig sektor.

Jönköping University´s internationella profil är en 
stor tillgång för länet. Genom ökad samverkan mel- 
lan olika forskningsmiljöer kan fler forskningsklus- 
ter etableras till gagn för länets näringsliv och of- 
fentlig sektor.

Säkerställa en integrerad arbetsmark- 
nad och ett inkluderande arbetsliv
Allt för många människor står idag utanför arbets- 
marknaden och riskerar därmed att hamna i ett utan- 
förskap. Grupper som står utanför arbetsmarknaden 
är i huvudsak unga som av olika skäl inte avslutat 
gymnasiet, nyanlända som ännu inte pratar svenska, 
utlandsfödda kvinnor med kort utbildningsbak- 
grund, personer som socialt slagits ut av något skäl 
och personer med en funktionsvariation som be- 
döms påverka arbetsförmågan på något sätt.

För att klara arbetskraftsförsörjningen behöver alla 
länsinvånares potential tas tillvara och få en plats på

arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. För 
ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största 
vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 
program i gymnasieskolan. För nya svenskar är det 
viktigt att de får tillgång till en väl fungerande SFI- 
undervisning samt utbildningsinsatser som leder till 
en etablering på arbetsmarknaden.

Det måste finnas utbildnings- och kompetensut- 
vecklingsinsatser som möter alla individer på den 
nivå de befinner sig på. På så sätt tillvaratas allas 
potential. Det är också viktigt att arbetsmarknadens 
parter tillsammans säkerställer ett inkluderande ar- 
betsliv, som utifrån vars och ens förutsättningar tar 
tillvara alla människor potential.

Ett inkluderande arbetsliv är en viktig faktor i detta. 
Vi har inte råd med att individer som har en för- 
måga att bidra står utanför arbetsmarknaden. Ge- 
mensamma lösningar och insatser bör implemente- 
ras som underlättar för alla individer att få tillgång 
till utbildning, arbete och möjlighet att stanna kvar 
på arbetsmarknaden.

Etablera jämlika möjligheter till utbild- 
ning och livslångt lärande i hela länet
Kunskap och kompetens är nyckelfaktorer för länets 
långsiktiga utveckling, tillväxt och hållbarhet. Det 
är av stor vikt att näringsliv och offentlig sektor har 
möjlighet till en god kompetensförsörjning. Därför 
måste utbildning och kompetensutveckling finns 
tillgänglig för alla individer som har ett behov av 
mer kunskap och kompetens. För att tillgodose ett 
livslångt lärande är det också viktigt att det finns 
förutsättningar till utbildning, kompetensutveckling 
och omskolning i alla livets skeenden.

Fungerande samverkansmodeller för utbildning och 
kompetensutveckling måste därför etableras i alla 
länets kommuner. Det ska finnas kompetensförsörj- 
ningsarenor där arbetsmarknadens parter och alla 
relevanta utbildningsanordnare kan mötas till dialog 
och samverkan i syfte att ge alla länets invånare re- 
ella möjligheter till ett livslångt lärande.

Kommunala lärcentra kan här spela en stor och vik- 
tig roll för att stärka det livslånga lärandet. Det ska 
vara en fysisk plats som samtidigt nyttjar digitali- 
seringens rika möjligheter. Vid dessa lärcentra kan 
den kommunala vuxenutbildningen samla folkhögs- 
kolor, studieförbund, yrkeshögskoleanordnare samt 
högskolor.

Etablera en väl fungerande samverkan 
inom länet och mellan alla aktörer
För regional utveckling är samarbete och samver- 
kan nyckelbegrepp. Det regionala ledarskapet behö- 
ver stärkas i samverkan med länets kommuner, stat- 
liga myndigheter, utbildningsanordnare, näringsli- 
vet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Till- 
sammans ska vi skapa bättre förutsättningar för reg- 
ional utveckling, som är långsiktigt hållbar både so- 
cialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Bristen på rätt utbildad personal är en av de viktig- 
aste frågorna i arbetet för regional tillväxt. För- 
mågan att attrahera, behålla och utveckla kompeten- 
ser är avgörande för att utveckla en attraktiv och 
konkurrenskraftig region. Det är människor som bi- 
drar med kompetens, som driver företag och inve- 
sterar, samt medverkar till välfärdens utveckling.
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Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier 
kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar vikten 
av kompetensutveckling, livslångt lärande och för- 
måga till omställning. Den ökande globaliseringen, 
digitaliseringen och robotiseringen ställer nya krav 
på utbildningssektorn att kunna möta snabbt skif- 
tande utbildningsbehov och anpassa insatser indivi- 
duellt. Förmågan att tillvarata hela arbetskraftens

kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett bak- 
grund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer 
vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt 
och utveckling. Den är också avgörande för att 
säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i 
hela länet. Arbetet med matchning utifrån det utbud 
och den efterfrågan som finns i länet står i fokus. En 
generell höjning av länets relativt sett låga formella

kompetensnivå är av central betydelse för en lång- 
siktigt hållbar tillväxt och utveckling.

För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver 
fungerande samverkansstrukturer och samverkans- 
modeller kring utbildning, kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling och livslångt lärande etableras 
och utvecklas.
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Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Alla ungdomar gör medvetna gymnasieval och uppnår en godkänd gymnasieexamen.

Fler gör icketraditionella programval i syfte att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden.

Det finns tillgång till flexibla utbildnings- och kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla kommuner.

Det finns fler medel- och högteknologiska företag i länet.

Det finns fler personer med akademisk kompetens i länet.

Det finns fler kunskapsintensiva tjänsteföretag i länet.

Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och ut- 
veckla kompetenser.

Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort, meddellång och 
lång sikt som underlag för kompetensförsörjningsinsatser.

Det finns effektiva strukturer för validering på regional nivå

Det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda valideringar

Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 
och matchningen för integration och hållbar till- 
växt.

SFI-undervisning som möter arbetsmarknadens behov.

Andelen personer 25-64 år, med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska på sikt vara 50 % eller högre, för 
både män och kvinnor

Höja den formella utbildningsnivån.

Fler högskoleplatser som matchar arbetsmarknadens behov och potential i länet.
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Andelen studenter som stannar kvar i länet efter avklarade studier ökar

Andelen studenter som återvänder eller söker sig till länet efter avklarade studier ökar
Fler YH-utbildningar i länet som svarar mot arbetsmarknadens behov och potential.

Ökad samverkan mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.

Fler breda forskningsmiljöer med relevans för hela länets utveckling har etableras.

En högteknologisk tandläkarutbildning har etablerats vid JU som stärker landets tandvård.

Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 
utveckling genom fler forsknings-, innovations- 
och utvecklingsmiljöer

Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv

Ökad övergång till arbete för män och kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och därvid särskilt uppmärk- 
samma integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Utvecklade strukturer för en gemensam planering av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux.

Etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i alla länets kommuner.

Det livslånga lärandet har ökat i hela länet

Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet

Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas.

Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att
kompetensutveckla och vidareutbilda sig under 
pågående anställning

Det livslånga lärandet för yrkesverksamma har stärkts genom etablerade kompetensutvecklingsmöjligheter i hela lä- 
net.

Samverkansmodeller och strukturbilder finns för stärkt kompetensförsörjning i hela länet.
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Etablera en väl fungerande samverkan inom länet 
och mellan aktörer
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HANDLINGSPLAN EN GLOBAL

REGION 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en global region
Globala mål som är aktuella för målet:

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara ett internationellt konkurrenskraftigt län

Formuleringarna i RUS
Länets strategiska läge, den internationellt 
profilerade högskolan och den ökande 
globaliseringen skapar förutsättningar för länet att 
bli en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion. Exportmarknaden är central för 
många av länets företag. En förutsättning för länets 
långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag 
erövrar och blir en del av de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver därför 
kontinuerligt göras för att stödja företagens 
internationaliserings- och exportambitioner.
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- 
och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 
internationella företags direktinvesteringar och 
nyetableringar i länet.

2035 bidrar länets internationalisering och globala 
prägel till landets utveckling. Länets aktiva arbete 
med en väl utvecklad omvärldsanalys ger

näringsliv, akademi och offentlig sektor beredskap 
att fånga möjligheter. Vänortssamarbeten stärker 
omvärldsbevakning, lärande och länets 
internationella ställning. Den växande 
besöksnäringen bidrar till utveckling i städer och på 
olika landsbygder.

Det goda klimatet för direktinvesteringar och 
nyetableringar bidrar till länets status som 
tillväxtmarknad. Länets näringsliv är en självklar 
länk i de globala värdekedjorna och länet är en del 
av den arbetsmarknadsregion som sträcker sig över 
norra Europa och en aktiv part i Östersjösamarbetet 
samt det nordiska samarbetet.

Länet är pådrivande i utvecklingen av EU, övriga 
Europa och världen, samt bidrar till att stärka 
demokrati, mänskliga rättigheter och social 
inkludering. Länet stödjer också andra länders 
utveckling i riktning mot en alltmer hållbar värld.

Delstrategier:
1. Positionera länet på den 

internationella kartan
2. Stödja företagens 

internationaliserings- och 
exportambitioner

3. Utveckla länets attraktivitet för och 
förmåga att ta emot 
direktinvesteringar och nyetableringar

4. Bidra till att utveckla EU och övriga 
världen i en mer hållbar riktning

5. Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen

6. Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder

7. Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
8. Samverka för internationalisering
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Internationellt samarbete
Det är viktigt med internationellt samarbete för att 
lära av andra, dra nytta av varandras likheter – och 
olikheter, för att hitta nya marknader och 
kompetens. För att länet ska vara en del av de 
globala värdekedjorna krävs samverkan och 
samarbete, internationellt utbyte och anpassning till 
de globala förutsättningarna.

Även för länets utveckling, både det offentligas och 
näringslivets, är det viktigt med internationellt 
samarbete för att lära av andra, dra nytta av 
varandras likheter och olikheter samt för att hitta 
nya marknader och kompetens. För att länet ska 
vara en del av de globala värdekedjorna krävs 
samverkan och samarbete, internationellt utbyte och 
anpassning till de globala förutsättningarna. För 
länets utveckling är det också av stor betydelse med 
direktinvesteringar, nyetableringar och en ökande 
export.

Internationalisering
Internationalisering är ett begrepp med olika 
betydelser beroende på utgångspunkt. Generellt 
innebär internationalisering anpassning till och 
samarbete mellan flera nationer.
Inom teknik och kultur innebär internationalisering 
att man skapar förutsättningar för samarbete och 
förståelse mellan nationerna. Exempelvis kan en 
produkt som är "internationaliserad" användas i 
flera kultur- och språkområden.

Inom området ekonomisk geografi görs ofta en 
skillnad mellan internationalisering och 
globalisering, där globalisering avser en djupare 
gränsöverskridande ekonomisk interaktion medan

internationaliseringen snarare avser samarbete 
mellan nationer. Skillnaden mellan globalisering 
och internationalisering är att globaliseringen 
upphäver nationsgränsernas betydelse medan 
internationalisering betyder ett samarbete över 
nationsgränserna.

Inom företagsekonomi innebär internationalisering i 
vilken grad företaget är engagerat i internationella 
affärer. Internationalisering kan därför ske i båda 
riktningarna, dels genom en utåtriktad 
internationalisering, exempelvis export, men även 
en inåtriktad internationalisering, exempelvis 
genom import.

För länets utveckling är samtliga sätt att se på 
internationalisering och globalisering högaktuella. 
Exporten behöver öka liksom utländska 
direktinvesteringar och nyetableringar.

Utveckling av näringsliv och offentlighet
En nära samverkan mellan det offentliga och 
näringslivet är nödvändig för att stärka företagens 
möjligheter på exportmarknaden. Samarbete krävs 
exempelvis när det gäller att utveckla relationer 
med platser och regioner som är viktiga för export 
och affärsutbyten. Det kan handla både om besök, 
utbyten och gemensamma satsningar.

För att attrahera direktinvesteringar och 
nyetableringar är samhandling inom länet av 
avgörande betydelse. Strukturer och rutiner för att 
snabbt ta hand om förfrågningar och 
tillståndsprövningar behöver utvecklas vidare.

Det offentliga behöver arbeta aktivt tillsammans 
med företagen för att attrahera utländsk arbetskraft 
till länet och för att underlätta deras etablering i

länet. Det offentliga behöver också aktivt lära av 
andra och utveckling som drivs av internationella 
kontakter kommer bli allt viktigare.

Genomföra internationella 
överenskommelser
Behovet av internationellt samarbete och att 
genomföra internationella överenskommelser har 
ökat och är en förutsättning för att klara 
utmaningarna inom många områden. EU-samarbetet 
och Agenda 2030 visar vägen för ansvar och 
samarbete när det gäller att lösa de stora globala 
utmaningarna som exempelvis klimatet. Samarbetet 
och överenskommelser med andra är också 
avgörande för den långsiktiga stabiliteten och 
freden i vår del av Europa. Hot mot freden och 
svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och 
samverkan med andra länder. Sverige ska kunna 
verka tillsammans med andra och ge och ta emot 
stöd.
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Delstrategier:
Positionera länet på den internationella 
kartan
För att länet och dess företag långsiktigt ska kunna 
hävda sig i de globala värdekedjorna och en snabbt 
hållbarhetsdriven utveckling behöver länet 
positionera sig på den internationella kartan som en 
hållbar, attraktiv, internationell, kunskapsintensiv 
och expansiv region.

Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla 
människor, möjliggöra för företag att expandera, 
erbjuda besökare internationellt attraktiva 
besöksmål och sevärdheter och ta tillvara 
internationella kunskaper och erfarenheter genom 
utbytesstudenter, internationell forskning och länets 
nyanlända.

Jönköpings län behöver vara ett attraktivt län för 
utländska aktörer och människor. Utländska 
affärsinvesteringar, internationella utbyten inom 
Jönköping University och besöksnäringen är några 
av de områden som påverkas av den internationella 
närvaron. Genom att synas bland annat inom 
ramarna för EU genom länets Brysselkontor och 
aktivt arbeta med utländska kontakter och nätverk 
skapas förutsättningar för ett län utan gränser mot 
omvärlden.

Stödja företagens internationaliserings- 
och exportambitioner
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra 
länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, 
vilket gör att gränsernas betydelse minskar och 
arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer.

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga 
branscher som i hög grad påverkas av 
globaliseringens effekter, exempelvis 
underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta 
med råvaruutvinning ur skogen samt transport och 
logistik. Det offentliga behöver arbeta tillsammans 
med näringslivet för att skapa bästa tänkbara 
förutsättningar för länets företag på den 
globaliserade marknaden.

Exportmarknaden är central för många av länets 
företag. En förutsättning för länets långsiktiga 
utveckling är att länets företag är rustade för att 
kunna ta del av och hävda sig i de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver kontinuerligt göras 
för att stödja företagens exportambitioner så att 
företagen fortsatt kan fungera som motor för export, 
import och handel. En ständig vidareutveckling av 
det exportstödjande systemet är av stor betydelse.

För att stödja företagens möjligheter på 
exportmarknader behövs en utveckling av relationer 
på för länets utveckling lämpliga platser och 
regioner.

Utveckla länets attraktivitet för och 
förmåga att ta emot direktinvesteringar 
och nyetableringar
Direktinvesteringar och nyetableringar av 
utländska företag i länet bidrar med inflöde av 
kapital och skapar arbetstillfällen. För att lyckas 
attrahera utländska investerare krävs samhandling. 
Det är ofta bråttom och företagen tar inte hänsyn 
till administrativa och byråkratiska spelregler utan 
väljer att etablera sig där de känner sig som mest 
välkomna utifrån sitt perspektiv.

Ett trippel helixperspektiv är ofta en förutsättning 
för investeringarna varför goda samarbetsstrukturer 
behöver utvecklas och bibehållas över tid med det 
offentliga, näringslivet och akademin som 
samarbetspartner.

Bidra till att utveckla EU och övriga 
världen i en mer hållbar riktning
Globaliseringen påverkar också hur kultur, 
livsåskådningar och värderingar formas. Genom att 
aktivt delta i globaliseringen och den internationella 
konkurrensen kan länet skapa nya relationer med 
andra människor, med andra platser och med andra 
länder. Genom samverkan kan länet också påverka 
andra i en mer hållbar och fredlig inriktning utifrån 
perspektiven i de globala målen.

Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen
Arbetskraften blir mer rörlig och det sker ett allt 
tätare utbyte av information och teknologi.
Digitaliseringen möjliggör för företag och offentliga 
aktörer att hämta spetskompetens på en global 
marknad och länets företag får tillgång till nya 
import- och exportmarknader. Arbetskraftsbristen i 
länet gör att aktiva insatser behöver göras för att 
locka arbetskraft från andra länder. Möjligheten att 
förstora arbetsmarknadsregionen genom satsningar 
på en välfungerande infrastruktur, nya 
höghastighetsstambanor och en hållbar flygtrafik 
kan leda till möjligheter att veckopendla från 
närliggande länder.
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Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder
Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i 
relativt låg utsträckning ta del av de strukturmedel 
och de ramprogram som finns för att EU:s 
gemensamma sammanhållningspolitik och mål för 
forskning och innovation ska bli verklighet. Därför 
behöver förutsättningar skapas för att fler aktörer 
ska vilja och kunna driva projekt. Det behövs också 
en större medvetenhet om de transnationella 
programmen och strategierna som Interreg och 
Östersjöstrategin och fler aktörer behöver 
stimuleras att delta i ramprogrammet för forskning 
och innovation.

Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten 
med andra län i Sverige. Tillsammans med Region 
Kalmar län, Region Kronoberg och Region 
Blekinge samt Jönköping University och 
Linnéuniversitetet drivs det gemensamma 
Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel 
om EU:s ramprogram och hur de kan användas i 
Sverige.

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
Samtidigt som globaliseringen skapar stora 
möjligheter, medför den också att förutsättningarna 
för företag och branscher snabbt kan förändras.
Utvecklingen går allt snabbare och med ed hjälp av 
främst sociala medier sprids uppfattningar, trender

och rörelser snabbt och får omedelbart stor global 
påverkan. För att hävda sig i denna miljö krävs en 
stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig. Företags 
värdegrund och ansvarstagande när det gäller 
mänskliga rättigheter, produkter och processers 
hållbarhet samt arbetsmiljö och 
arbetsgivarvarumärke får allt större betydelse för 
konsumenters val och allmänhetens syn på ett 
företag. Företagens konkurrenskraft är till stor del 
beroende av hur de kan ta till sig ny information 
och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor 
och tjänster på marknader som i allt högre grad är 
globala.

Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av 
andra kan det offentliga, näringsliv och 
civilsamhälle dra nytta av varandras likheter och 
olikheter för att hitta nya marknader och 
kompetens. För att länet ska vara en del av de 
globala värdekedjorna krävs samverkan och 
samarbete, internationellt utbyte och anpassning till 
de globala förutsättningarna.

Samverka för internationalisering
I dag delas arbetslivet och vardagen i allt högre grad 
inte bara med resten av Sverige, Norden och Europa
– utan med resten av världen. Internationellt 
samarbete är därför viktigt för att Jönköpings län 
ska kunna möta de utmaningar som samhället står 
inför.

Denna utveckling skapar möjligheter men kräver 
också en stark samordning mellan olika aktörers – 
inte minst internationaliserings- och 
exportfrämjande aktörers insatser för att positionera 
länet och dess företag på den globala kartan.
Förmåga att jobba värdegrundsbaserat och hållbart 
med örat mot marken är en stark konkurrensfördel i 
det globala näringslivslandskapet.

Jönköping University är en viktig del i Jönköpings 
läns internationella attraktivitet. Högskolan har en 
stark internationell profil och flertalet utbildningar 
erbjuder undervisning på engelska vilket bidrar till 
en hög grad av internationella studenter som väljer 
att bosätta sig i länet under sin studietid. Den 
internationella profilen lockar även utländsk 
kompetens i form av forskare till länet. Jönköpings 
län måste se detta som en möjlighet att skapa 
internationella perspektiv inom fler områden med 
Jönköping University som en viktig motor för 
utveckling.

Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande 
internationellt samarbete som på olika sätt bidrar till 
utvecklingen inom organisationen och länet men 
också till utvecklingen i andra länder och därmed 
stödjer arbetet med Agenda 2030. Globaliseringen 
innebär att internationalisering kommer att bli allt 
viktigare inom hälso- och sjukvården för att klara 
välfärdsutmaningen.
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Aktiviteter och indikatorer en global region
Delstrategi Förslag till delmål

Skapat en gemensam beskrivning av länet utifrån hur vi vill uppfattasPositionera länet på den internationella 
kartan

Positionerat länet som attraktivt för exempelvis investeringar, etableringar, boendemiljö och besöksmål

Stödja företagens internationaliserings- och 
exportambitioner

Underlättat för länets företag att ta del i de globala värdekedjorna

Utveckla länets attraktivitet för och förmåga
att ta emot direktinvesteringar och 
nyetableringar

Fler internationella direktinvesteringar och nyetableringar i länet

Verkat för främjande av mänskliga rättigheter

Bedriver lärande för Agenda 2030

Fler internationella utbyten för ungdomar

Bidra till att utveckla EU och övriga världen 
i en mer hållbar riktning

Utvecklad samverkan med andra länder för kunskaps och erfarenhetsutbyte

Ökad internationalisering

Utökad arbetsmarknadsregion genom kopplingar utanför Sveriges gränser

Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen

Samverkan för att höghastighetsbanan blir verklighet

Ökat nyttjande av EU-medel

Tagit fram strukturer och processer för att öka förmågan att dra nytta av EU-medel

Ökad samverkan för interregionala projekt

Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder

Ökat intresse för och kunskap om EU och Europa
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Underlättat för företag att hitta nya marknader och kompetens samt anpassa sina erbjudanden på marknaden

Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys

Vi samverkar kring analyser för att belysa länets möjligheter och utmaningar ur et internationellt perspektiv

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
(Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.)

Samverkan för internationalisering

Ökad samverkan för länets internationalisering
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