Vad innebär lagreformen för organdonation?
En studie av de rättsliga följderna av den statliga utredningen.

Alina Adelbrun

Rättsvetenskap, kandidat
2019
Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning
I samband med den statliga donationsutredningen förväntades en lagreform som skulle öka
donationsfrekvensen. En sådan reform uteblev dock och det finns anledning att ifrågasätta
varför det blev på det sättet. Arbetets syfte har varit att ta reda på orsaken till den uteblivna
lagreformen i donationsfrågor efter donationsutredningens slut, samt att uppmärksamma de
ändringar som trots allt har införlivats. För att kunna besvara frågeställningarna har den
rättsdogmatiska metoden använts, med rättskälleläran som grund, för att fastställa gällande rätt
före och efter den statliga utredningen om organdonationer. Utredningen visar att efter att
utredningsbetänkandet och de dithörande remissvaren hade analyserats kunde det konstateras
att lagförslagen inte kunde införas på grund av oförenlighet med grundlagen. Vissa av
donationsutredningens förslag har dock ändå införlivats och beslut om en ny förordning
gällande donationsregistret har fattats.
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Donation efter hjärndöd då döden inträffat genom primär hjärnskada
Donation då döden inträffat efter cirkulationsstillestånd
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1. Introduktion
Vid tiden då den statliga donationsutredningen påbörjades var alla berörda hoppfulla. Inom en
snar framtid förväntades tillkomst av en lagreform som skulle öka donationsfrekvensen. Då
lagreformen uteblev väcktes kritik mot regeringen och en fråga kring anledningen till den
uteblivna reformen uppstod.
Det här arbetet utgår ifrån den statliga utredningen kring organdonationer och har som syfte att
bland annat belysa de förändringar som utredningen har medfört. Arbetet innehåller även
översiktlig information om vad organdonation är, hur den går till samt vilka lagliga aspekter
som fanns i vid tiden för utredningens start och som man bör känna till för att förstå vad dessa
förändringar innebär. Etiska och moraliska aspekter behandlas också i arbetet då de i många
fall utgör grund för lagutformningen och tillämpningen i donationsfrågor. Arbetet kommer även
att innefatta presentation av statliga dokument med återkoppling till utredningen.

1.1 Syfte och begränsningar
Syftet med arbetet är att dels ta reda på orsaken till avsaknaden av den stora lagreformen kring
organdonationer som skulle införas som resultat av den statliga utredningen 2018. Dels att
uppmärksamma de ändringar som verkligen genomfördes.
Med hänsyn till arbetets omfattning kommer innehållet att begränsas till att gälla donationer av
organ och från avlidna donatorer. Arbetet behandlar endast donationer mellan individer med
svenskt medborgarskap och de med permanent uppehållstillstånd, samt individer som får fatta
rättsligt bindande beslut. Då arbetet kring organdonationsfrågor är pågående kommer detta
arbete enbart beakta ändringar som skett fram till 1 april 2019.

1.2 Metod
För att kunna besvara frågeställningarna har den rättsdogmatiska metoden använts. Den
rättsdogmatiska metoden med rättskälleläran som grund används för att fastställa gällande rätt
före och efter den statliga utredningen om organdonationer. De rättsutvecklingsperspektiv som
ägde rum som ett resultat av den statliga utredningen följs upp. Arbetet är därför till stor del
baserat på de lagar och förordningar som reglerar organdonationer, samt den statliga
utredningens resultat och andra rättskällor som utredningen gett upphov till.
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2. Bakgrund
Organdonation är en, i många fall, kostnadseffektiv behandling som förbättrar människors hälsa
och således livskvalitet. Det är en möjlighet för svårt sjuka människor att leva vidare när andra
behandlingsformer inte fungerar.1 Dialys är ett exempel på en sådan medicinsk behandling som
innebär betydligt högre kostnad än vad transplantation av en njure inklusive alla kringliggande
behandlingar skulle medföra.2
De organ som transplanteras i Sverige är: njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och
tunntarm.3 I figuren nedan presenteras antalet transplanterade organ i Sverige under 2018.

1. Bilden “Antal transplanterade organ 2018” är hämtad från http://merorgandonation.se/ den 10 maj 2019 och är
publicerad i arbetet med upphovsägarens tillstånd.

2.1 Statistik
År 2013, som är utgångsåret för den statliga utredningen, fanns det 15,8 avlidna donatorer per
miljon invånare. Det är cirka 200–250 av de 90 000 som dör varje år som kan bli aktuella
organdonatorer. Under 2013 var det 151 avlidna donatorer som donerade olika organ.4 Det råder
brist på organdonationer som är en förutsättning för organtransplantationer. Trots att det finns
väldigt många individer i Sverige som är positivt inställda till att donera efter döden, så har
landet ett oförändrat lågt antal organdonationer i jämförelse med andra länder sedan 1980-talet.5
Väntetiden för en transplantation är lång och varje år dör flera individer i väntan på
organdonation. I genomsnitt rör det sig om cirka 40 personer per år.6
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Andersson & Forsberg (2014), Leva vidare, s. 9.
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 19.
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Andersson & Forsberg (2014), Leva vidare, s. 52.
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1. Antal avlidna patienter 2006–2014. Källa: svensk transplantationsförening, Scandiatransplant. 7

Sverige ligger under genomsnittet i Europa vad gäller antal organdonationer. Regelverk och
alla andra kringliggande faktorer gällande organdonation bör därför ses över för ett
donationsfrämjande arbete. Då svenska staten betraktade detta som en prioriterad fråga i dagens
samhälle, har den valt att starta en utredning med fokus på att höja antal organdonationer i
landet.8

2.2 Samtycke
Var tredje invånare i Sverige har bristande kunskap om hur man tar ställning till donation.9
Individer kan i enlighet med lagen meddela sin ställning till donation både muntligt och
skriftligt samt genom donationsregistret.10 Man kan meddela sina anhöriga om sin vilja,
registrera sig i donationsregistret eller inneha ett donationskort som man fyller i fysiskt eller
digitalt.
I donationsregister kan man registrera sin vilja att donera eller att inte donera.11 De alternativ
som finns att välja emellan är följande:
•
•
•

Ja, jag donerar mina organ och vävnader efter min död
o för transplantation och annat medicinskt ändamål.
o enbart för transplantation.
Nej, jag vill inte donera mina organ och vävnader
o Jag donerar inte mina organ och vävnader.
Avregistrering
o Jag vill inte längre vara med i donationsregistret. Stryk därför alla uppgifter
om mig.12
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SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 178.
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 19.
9
Andersson & Forsberg (2014), Leva vidare, s. 55.
10
SOSFS 2009:30 12§
11
Andersson & Forsberg (2014), Leva vidare, s. 56.
12
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www.donationregistret.se

I en undersökning som gjorts kring sätt att uttrycka sin vilja gällande donation bland de med
känd inställning visade det sig att de flesta har valt att meddela sina närstående. Nedan återges
utvecklingen för olika sätt att göra sin vilja känd.

3. Viljeyttringssätt 2014–2017 Källa: Socialstyrelsen (2018). Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s. 28.

Att inte missa potentiella organdonatorer är en viktig del i processen. I Sverige är det 95 procent
som uppmärksammas, men målsättningen är att ingen ska förbises. Den övervägande delen av
befolkningen har i dagsläget inte lämnat någon känd viljeyttring gällande sin ställning i
donationsfrågan. Troligen skulle antalet donationer öka om fler tog ställning i frågan och
beslutet inte längre låg på närstående.13
Mycket forskning och försök har krävts för att möjliggöra organdonation och transplantation.
Dessa förändringar skedde från början i andra länder. En njure blev det första organ som
transplanterades i Sverige. Det hände år 1964 och lagar kring transplantation har sedan dess
utvecklats i landet. Den första regleringen kom i form av lagen om kriterier för bestämmande
av människans död (1987:269). Det var då dödsbegreppet ändrades från hjärtdöd till hjärndöd
och gjorde det möjligt att lagligt genomföra hjärt- och lungtransplantationer.14

2.3 Lagstiftning
För att en person ska kunna donera organ ska hen betraktas som avliden i enlighet med lagen
(1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död. De kriterier som behöver vara
uppfyllda finns i lagtextens första paragraf: ”Vid tillämpning av bestämmelser i lag eller annan
författning som tillskriver en människas död rättslig betydelse skall gälla att en människa är
död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.” Enligt den andra
paragrafen sker fastställandet av döden av en läkare. Döden får fastställas “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”. I de fall där andningen och
blodcirkulationen upprätthålls av maskiner, så är kriterier för fastställningen av döden är att
hjärnan undersöks och det visar sig att dess samtliga funktioner har som lagen lyder “totalt och
oåterkalleligt har fallit bort”.15
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Socialstyrelsen (2018). Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s. 36.
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 78.
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SFS 1987:269. Lag om kriterier för bestämmande av människans död.
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I de fall patientens liv inte längre går att rädda, måste den ansvarige läkaren ta ställning till om
livsuppehållande åtgärder ska fortgå. I den frågan måste läkaren även rådgöra med en annan
läkare och sedan dokumentera ställningstagandet i patientjournalen. Efter att patienten enligt
lag anses vara avliden pågår en samtyckesutredning och den avlidnes vilja till att donera utreds.
Under tiden samtyckesutredningen pågår får den avlidne organbevarande behandling så länge
viljan att donera är fortfarande okänd. Då den avlidnes vilja kanske inte är i enlighet med dessa
insatser, ska viljeutredningen utföras skyndsamt. Respiratoriska åtgärder får dock pågå under
högst 24 timmar förutsatt att det inte föreligger särskilda skäl. I Sverige tillämpas Donation
after Brain Death (DBD) och nuvarande lagstiftningen är begränsad till just denna typ av
organdonationer.16
Därefter är det transplantationslagen som aktualiseras. Här finns bestämmelser gällande ingrepp
för att “ta till vara organ eller annat biologiskt material från en levande eller avliden människa
för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa (transplantation) eller för
annat medicinskt ändamål”.17 När det gäller tillåtelse att ta organ ut ur människan aktualiseras
tredje paragrafen i transplantationslagen. Första stycket i paragrafen används då den avlidne
har lämnat ett medgivande eller om det kan som lagen lyder “utredas att åtgärden skulle stå i
överensstämmelse med den avlidnes inställning”.18 Av paragrafens nästa stycke framgår att
organ får tas ut även om det inte finns ett klart medgivande, så länge den avlidne inte uttryckligt
har motsatt sig detta skriftligt eller muntligt. Det får inte heller finnas andra skäl att anta att
ingreppet skulle strida mot den avlidnes vilja. Är det så att uppgifterna är motstridiga får
ingreppet ej genomföras i enlighet med tredje stycket i paragrafen. Enligt den här
bestämmelsen, som utgör första steget i ställningstagandens processer, är det alltså den avlidnes
vilja som uppmärksammas och respekteras och är viljan inte känd så utreds den. Se bilaga 1.
Innan ingreppet får ske, förutsatt att det är tillåtet utifrån 3§ transplantationslagen, tillfrågas
även närstående. Den avlidnes närstående måste informeras innan ingreppet sker om att ett
sådant ingrepp är på väg att ske samt att de som närstående har rätt att förbjuda det i enlighet
med 4§ i transplantationslagen.19 Det är viktigt att notera att anhörigas vetorätt inte gäller om
den avlidnes vilja är känd. Detta och andra delar av samtyckeslagstiftningen skiljer sig mellan
olika länder. I Australien är det till exempel helt och hållet upp till närstående att ta ställning
till om den avlidnes organ ska doneras. I Österrike kan donation ske även om närstående skulle
motsätta sig detta. I Norge är det endast de närmsta i familjen som utfrågas medan i Italien är
det fler i släkten som kan motsätta sig donation av den avlidne.
Frankrike har genomfört en lagreform i donationsfrågan och från och med den 1 januari 2017
anses den avlidne som potentiell donator om denne inte registrerat sin motvilja att donera medan
hen levde. Närstående i Frankrike tillfrågas inte längre om tillåtelse då i tredjedel av fallen
förbjöds donationerna av närstående. Närstående behöver dock fortfarande informeras om att
organdonation ska ske.
Sverige år 2017 hade 19.39 avlidna donatorer per miljon invånare (ppm). Det får anses vara ett
lågt antal om man jämför med Spanien som har den högsta ppm på 47.05.

16

Socialstyrelsen (2018). Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017, s.25.
SFS 1995:831. Lag om transplantation m.m.
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SFS 1995:831. Lag om transplantation m.m. 3§
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SFS 1995:831. Lag om transplantation m.m. 4§
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4. Bilden “Avlidna donatorer per miljon invånare, i Europa 2017” är hämtad från http://merorgandonation.se/ den 10 maj
2019 och är publicerad i arbetet med upphovsägarens tillstånd.

2.4 DCD och DBD
Sverige har tillämpat DBD (Donation after braindeath) sedan 1988. De nuvarande rättsreglerna
är utformade efter den donationsformen. DCD (Donation after Circulatory Death) är det andra
tillstånd som möjliggör organdonation. DCD kan tillämpas om patienten inte utvecklar total
hjärninfarkt under livsuppehållande behandlingar. Flera länder, inklusive Spanien, Frankrike
och Australien, tillämpar organdonation vid DCD. Skillnaden mellan en DBD- och en DCDdonator är att en DBD-donator i de flesta fall har haft en spontan hjärnblödning som orsakat
svullnad i hjärnan och i sin tur total hjärninfarkt. I fall med DCD-donator är det ett hjärtstopp
och avsaknad av cirkulation som orsakar den totala hjärninfarkten. Det finns i dagsläget fyra
DCD kategorier enligt Maastricht-klassificeringen. I denna klassificering indelas DCD på
kontrollerad respektive okontrollerad DCD. Okontrollerad DCD utgör tre av fyra kategorier där
cirkulationsstilleståndet sker spontant. Den kontrollerade DCD, eller DCD III som den också
benämns, sker efter att patienten dödförklarades efter att cirkulationen i kroppen har upphört
när den livsuppehållande behandlingen avbröts.20
”No touch”-perioden är en benämning på tidsperioden mellan ett hjärtstopp och
dödförklaringen av patienten. Denna period finns för att patienten ska kunna observeras med
syfte att utesluta att spontan återkomst av cirkulationen sker. Under ”no touch” perioden får
patienten inte ges någon medicinsk behandling förutom den som lindrar smärta och obehag
under dödsprocessen. Patienten får inte heller röras eller transporteras. Denna periods längd
varierar mellan olika länder, men den vanligaste längd som är internationellt erkänd är fem
minuter. Ur organdonationsaspekten är det viktigt att ”no touch” perioden inte pågår så länge
att organ riskerar ta skada till följd av syrebristen.21 För följeschema av en kontrollerad DCD
se bilaga 2.

20
21

Vävnadsrådet (2007). DONATION FRÅN AVLIDNA. S. 5.
Vävnadsrådet (2018). Version 1:7. DCD-PROTOKOLL. S. 25.
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5. Bilden är hämtad från Vävnadsrådet. DONATION FRÅN AVLIDNA. S. 5.

2.5 Organisationer
Nedan presenteras några av de organisationer som omnämns i arbetet.
2.5.1 Scandiatransplant
Scandiatransplant är en samarbetsorganisation mellan Danmark, Finland, Island, Norge,
Sverige och Estland. Organisationen, sedan den var skapad 1969, har tillhandahållit en
gemensam väntelista för samtliga individer i alla dessa länder som är i behov av en
organtransplantation. Över 2000 patienter får årligen transplantationer tack vare
Scandiatransplant. Organisationen presenterar de ovannämnda samarbetsländer gentemot
resten av världen i transplantationsfrågor.22
2.5.2 SMER
Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER) uppgift är att lyfta medicinsk-etiska frågor ur det
generella samhällsperspektivet samt ge vägledning till regeringen och riksdag. Vissa frågor som
rådet har behandlat är befruktning utanför kroppen, genetisk integritet och det nya
dödsbegreppet.23
2.5.3 MOD
Mer OrganDonation (MOD) är en icke statlig organisation som har donationsfrämjande
funktion. På dess hemsida finns information som berör händelser kring organdonation både
internationellt och på hemmaplan. Organisationen har startats 2011 och har bland annat
samarbete med den norska Stiftelsen Organdonasjon. Den huvuduppgift som organisationen
har är att öka kunskap kring organdonation och genom det öka antalet individer som tar en
affirmativ ställning gentemot organdonationen.24

22

Scandiatransplant. http://www.scandiatransplant.org/about-scandiatransplant/organisation/about-scandiatransplant (2019-05-19)
23
Statens etisk-medicinska råd. http://www.smer.se/om-smer/ (2019-05-19)
24
Mer OrganDonation. https://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/ (2019-05-19)

7

2.5.4 Vävnadsrådet
“Nationella Vävnadsrådet är ett organ som tillsatts av Sveriges Kommuner och Landsting för
att verka för en nationell samordning och enhetliga rutiner kring cell- och vävnadslagen och
dess praktiska tillämpning samt för att främja vårdgivarnas ansvar för donation av organ, celler,
vävnader och blod.”25
2.5.5 Donationsrådet
Regeringen har år 2005 tillsatt Donationsrådet i försök att höja donationsfrekvensen.
Donationsrådet, som är en myndighet, har haft som uppgift att bedriva donationsfrämjande
arbete i Sverige. Deras uppdrag var att öka antalet donationer. Den främsta uppgiften
Donationsrådet hade var att utbilda och ge stöd till hälso- och sjukvårdspersonal i
donationsfrågor. Förutom det har Donationsrådet haft som uppgift att informera allmänheten
med syfte att fler ska ta ställning gentemot donation. Rådet skulle även konsultera och stödja
Socialstyrelsen i deras donationsfrämjande arbete.26

2.6 Etiska principer
Det går inte att undkomma det etiska resonemanget när man talar om organdonationer och flera
etiska principer är redan införlivade i lagen. När det kommer till rättsliga aspekter kring vården
är det självbestämmandeprincipen och “inte skada-principen” som står i fokus.
Självbestämmandeprincipen handlar om individens rätt att ta beslut som rör själva individen.
Det är enligt principen tillåtet att bestämma över sitt eget liv och egna handlingar så länge dessa
inte kränker andra individers självbestämmanderätt. Det är en grundprincip inom vården.
Individen har rätt att få all information kring medicinska behandlingar, bland annat hur dessa
går till, vilka risker det finns och hur smärtsamma dessa är. Detta är för att individen själv ska
kunna ta ställning gentemot att genomgå eller avstå behandlingen.27
Inom organdonation innebär principen att individens viljeyttring ska respekteras, oavsett om
den är positiv eller negativ, då det är upp till individen att välja själv. Vid okänd donationsvilja
riktas samtyckesutredningen på att reda ut vad individen framfört eller skulle ha önskat just för
att bevara den avlidnes integritet. Principen att “inte skada” innebär att man så gott det kan
undvikas, inte bör skada. Vid en värderingskonflikt är det alternativet som innebär minst skada
som anses vara den rätta. I vården är det fokus utifrån denna princip att inte orsaka onödigt
lidande.

25

Beskrivning Vävnadsrådet https://merorgandonation.se/om-organdonation/lankar/ (2019-05-19)
Fernvall
&
Welin,
Socialmedicinsk
tidskrift
4/2007
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/download/592/412 (2019-05-19)
27
Självbestämmandeprincip enligt statens etisk-medicinska rådet http://www.smer.se/etik/autonomi/ (2019-0519)
26
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3. Sammanfattning av SOU 2015:84
Då den nuvarande lagstiftningen inte tillgodoser befintliga behov av antal organdonationer
startades en statlig utredning som skulle överse donations- och transplantationsfrågor den 28
februari 2013. Utredningens syfte var att hitta fler alternativ och se över lagstiftningen för att
öka antalet organdonationer. Efter några delrapporter publicerades den slutgiltiga rapporten
2015.28
I rapporten “Organdonation. En livsviktig verksamhet” sammanfattas de olika aspekterna av
organdonation och transplantation som behövde förtydligas, reformeras och tas upp för vidare
diskussion. Rapporten innehåller även förslag på lagförändringar som berör organdonation.
Utredningen lyfter etiska aspekter och överväganden kring de potentiella konsekvenser som
kan uppstå och både för- och nackdelar presenteras.
Under utredningens gång fick kommittén direktiv att granska ytterligare några aspekter och
som följd även utökad utredningstid till senast den 1 oktober 2015. I slutändan var det fem
områden som sågs över i donationsfrämjande syfte:
•
•
•
•
•

Möjligheter till införandet av donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) som redan
tillämpas i andra länder.
Organisering och tillvägagångssätt för donationsverksamheten samt ansvaret kring
informationsinsatser för allmänheten i donationsfrågor.
Förenklingen av viljeyttringen för enskilda individer, förbättring av
informationsspridningen till allmänheten, samt granskning av donationsregistrets
funktionalitet.
Levande donatorer, bland annat dess kostnadsersättning.
Granskning och reglering av utbytet av personuppgifter med Scandiatransplant.29

Utredningens utgångspunkt var att, med hänsyn till individens självbestämmandeprincip och
utan att rubba dennes förtroende för den medicinska vården, ge förslag på förbättring för
donation- och transplantationsverksamhet. Utredningen har utifrån direktivet kommit fram till
vissa åtgärder som vid genomförandet skulle innebära en ökning av antalet organdonationer.
De lagförslag som presenteras i SOU 2015:84 rekommenderade utredningskommittén att
införliva från och med den 1 juli 2017.30
Nedanför behandlas de delar av utredningen som är mest relevanta med hänsyn till detta arbetes
begränsningar och omfattning.

3.1 SOU om Socialstyrelsens uppgifter och rättskapacitet
I dagens läge är Socialstyrelsens föreskrifter gällande rutiner och vägledningar i
organdonationsfrågor inte bindande och detta är något som utredningen tycker behöver ändras.
Utredningen föreslår att ge Socialstyrelsen befogenhet för utfärdandet av bindande föreskrifter
som berör organdonationer. Utöver det föreslås det att Donationsrådet ska läggas ner och att
Socialstyrelsen ska ta över de verkställande uppgifterna samt att Socialstyrelsen ska ta på sig
den donationsfrämjande funktionen.31

28

SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 3.
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 20.
30
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 32.
31
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 27.
29
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Utredningen rekommenderar även att Socialstyrelsen ska ta på sig uppdraget kring det
informativa arbetet rörande organdonation. Det har diskuterats vilka informationskanaler som
vore bäst att använda och slutsatsen är att kanaler med anknytning till sjuk- och hälsovården
vore de naturligaste. “Mina vårdkontakter – 1177” (svenska sjukvårdens e-tjänster) är ännu inte
fullt utvecklad men anses kunna i framtiden bli en, av flera andra, informationsplattform för
allmänheten.
Utredningen har även visat att det krävs en förbättrad organisering av den praktiska delen hos
vården för ökat antal utförda donationer. Organdonationsgenomföranden vid sjukhusen
behöver tydligare reglering samt förändring av attityder och arbetsmetoder, då det fortfarande
förekommer stora skillnader i antal genomförda organdonationer mellan olika regioner i
Sverige. I utredningen föreslås en nationell styrning med gemensamma regler samt förbättrat
samarbete mellan olika myndigheter.32

6. Bilden är hämtad från http://merorgandonation.se/ den 10 maj 2019 och är publicerad i arbetet med upphovsägarens
tillstånd.

Utredningen påtalar att det är viktigt att fortsätta med de befintliga informativa insatserna mot
allmänheten. En känd viljeyttring hos individer är ett steg i rätt riktning i ett donationsfrämjande
arbete. Vidare behöver lagstiftningen ses över för att tillåta undersökningen av individens
inställning i donationsregistret innan döden inträffar. Individens samtycke till organdonation
bör enligt kommittén även omfatta tillstånd för medicinska insatserna förutsatt att
möjliggörandet av dessa inte bryter mot skadeprincipen.33

3.2 SOU om donationsregistret
Utredning kring donationsregistret har påvisat att behovet av ett register består, då ett flertal
individer i samhället föredrar att inte diskutera donationsfrågan med sina anhöriga. Den ändring
som utredningskommittén föreslår berör de medicinska insatserna. För att underlätta
samtyckesutredningar för DBD samt möjliggöra organdonation efter DCD, är det viktigt att
behörig vårdutövande personal har åtkomst till donationsregistret även innan patientens död.
32
33

SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 23–24.
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 25.
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Detta bör ske för att patientens vilja ska kunna verkställas utan några inskränkningar. Tillgång
till donationsregistret, innan patientens död, bör dock vara restriktiv för att inte föranleda
negativ inverkan på förtroendet för donationsverksamheten. Utredningskommittén
rekommenderar därför att tillgången till donationsregistret ska regleras genom en särskild
förordning.34

3.3 SOU om registreringsbehovet
I utredningen lyfts även vikten av registreringen av nödvändiga uppgifter gällande
organdonation och transplantation. En liknande reglering finns redan, men den berör enbart
vävnader. Därför föreslås det att lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ ska ha ett tillägg gällande registreringsskyldighet. Vårdgivare
med donations- och transplantationsansvaret förväntas enligt detta tillägg registrera den
efterfrågade information om donatorer samt kring organ som doneras. Utredningen finner att
samtycket gällande organdonationen enligt transplantationslagen redan omfattar samtycke för
registrering av dessa uppgifter.35

3.4 SOU om transplantationslagen
Vidare i utredningen finns förslag om rubrikändring av transplantationslagen då den inte
återspeglar lagens innehåll och därför enligt utredningskommittén anses vara missvisande. Den
föreslagna lagbenämningen istället för “lag om transplantation m.m.” är “lag om donation av
organ och biologiskt material för transplantation”.36
Utredningen har också lagt fram förslag på lagändring av transplantationslagen. Förslaget
förväntas börja gälla från och med den 1 juli 2018. Utredningen föreslår bland annat tillägg i
andra paragraf: “2b § Vid sjukhus där intensivvård bedrivs ska det finnas de rutiner, den
personal och utrustning samt de lokaler som behövs för att utföra donation av organ och annat
biologiskt material för transplantation enligt denna lag.”37
Det har även föreslagits en ändring i den tredje paragrafens ordalydelse. Ordet “medgett” har i
det moderna Sverige fått en annorlunda tolkning än vad den hade då lagen sammanställdes.
“Samtyckt till” anses vara ett bra ersättningsalternativ.
Vidare rekommenderar utredningen en stor ändring vad gäller den fjärde paragrafen. Det
ursprungliga lagrumsinnehållet som begränsar organtagning enligt 3§ andra stycket föreslås
ersättas med sex paragrafer som hanterar rättsaspekter kring patientens samtyckesutredning,
medicinska insatser samt registrering av personliga uppgifter vid organtagning.38
Paragraf 2a i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död tillåter
fortsättning av medicinska insatser i organbevarande syfte. Utredningskommittén föreslår en
ändring i lagen som medför att även inledning av nya medicinska insatser och inte enbart
fortsättningen av påbörjade skulle vara tillåtet. Detta sker för att bland annat möjliggöra
organdonation enligt DCD.39

3.5 SOU om DCD
34

SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 63.
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 31.
36
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 339.
37
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 51.
38
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 51–53.
39
SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 47.
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Utredningskommittén rekommenderar att införa DCD och följa de redan befintliga
internationella föreskrifter som finns kring DCD. Längden på “no touch” perioden är i fokus
och behöver få rikstäckande regler. Utredningen noterar även att DBD organdonationer är att
föredra om de kan genomföras då organen riskerar att ta skada på grund av syrebristen som
uppstår vid DCD. Lagmässigt finns det inte något som hindrar DCD donationer, dock finns det
en hel del organisatoriska förutsättningar som behöver göras iordning innan DCD’s
införandet.40

40

SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 353.
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4. Remissvaren:
Sedan utredningens resultat publicerades har de utgjort en utgångspunkt för bland annat
remissvar från olika instanser, skapat upphov till direktiv från regeringen samt lett till införandet
och ändringar av rättsförordningar. Det har publicerats flera rapporter från sammanträden där
donationsutredningsresultat diskuterats. Utredningen har också utgjort grund för andra
betänkanden. Nedanför presenteras en sammanfattning av de remissvar som inkommit.

4.1 SMER
Sveriges statliga medicinsk-etiska råd (SMER) fick anmodan att inkomma med ett remissvar
utifrån sitt medicinsk-etiska perspektiv.
SMER har haft ett sammanträde den 5 februari 2016 och därefter lämnat ett utlåtande gällande
donationsutredningen (SOU 2015:84). Rådet, som tidigare haft möjlighet att behandla frågor
kring organdonation, ser en del av utredningens förslag som tilltalande och gynnsam för
donationsfrämjandet. I några aspekter har rådet bedömt annorlunda. Det som är relevant för
arbetet presenteras nedanför. SMER menar att den statliga donationsutredningen innehåller
bristfälliga resonemang kring de etiska aspekterna i sina utlåtanden och förslag. Exempel på
sådana resonemang är att utredningens utkast ofta motiveras med resultat från
attitydundersökningar, vilket SMER inte finner vara tillräckligt djupa och menar att en mer
djupgående etisk analys skulle behövas. Frågor som rör samtycket till organdonation samt
dithörande medicinska insatser kunde verkligen gynnas av en fördjupad etisk diskussion.
Gällande utredningens förslag om att samtycket till organdonation även ska innefatta ett
godkännande för organbevarande medicinska insatser, tycker SMER att detta är något som
allmänheten behöver upplysas om. SMER uppmärksammar att några patienter sannolikt
kommer att behöva genomgå organdonationsförberedande åtgärder trots att de är emot
organdonation i de fall deras vilja är okänd. Detta är dock en accepterad konsekvens, anser
SMER, inte minst med tanke på de positiva utfall som de nya bestämmelserna kan medföra.
Oro finns kring för tidig övergång till donationsförberedande insatser. Det är därför av vikt att
ställningstagandet kring att fortsätta eller avbryta livsuppehållande insatser ska tas innan
samtyckesutredningen påbörjas.
Vidare har SMER åsikter kring införande av nya bestämmelser och lagändringar i
organdonationsfrågor, bland annat gällande DCD gentemot befintliga viljeyttringar som
individer har fattat. I samband med eventuella ändringar bör samhällsinriktad information ges
så att individer ska kunna ta ställning med den nya informationen i beaktandet.
Gällande anhörigas roll i samtyckeutredningar föreslår SMER att bibehålla gällande
lagstiftning. Dock bör enligt SMER närstående enbart få frågan kring den ställning som den
potentiella organdonatorn har eller eventuellt skulle vilja ha. Ett sådant förfarande påstås ha en
fördelaktig effekt som gagnar både anhöriga och det donationsfrämjande arbetet. SMER menar
att närståendes möjlighet att hindra en donation ska upphöra i de fall den avlidnes vilja är okänd.
Gällande den 24 timmarsgräns, som anges i 2a paragrafen i lagen (1987:269) om kriterier för
bestämmande av människans död, bör ordalydelsen ändras då den kan feltolkas och leda till att
det donationsfrämjande arbetet avbryts efter 24 timmar. SMER rekommenderar att riktlinjer
om den maximala tidsperioden som de donationsfrämjande insatserna får pågå istället ska anges
i de nationella riktlinjerna. SMER ställer sig positiv till införandet av DCD och finner inga
etiska skillnader mellan DCD och DBD. De frågor som dyker upp berör dess påverkan på
13

allmänhetens förtroende. Här är det åter “no touch” perioden som uppmärksammas. SMER
menar att det är avgörande att denna period inte sätts för snävt.
SMER håller med utredningens förslag om att Socialstyrelsen ska överta Donationsrådets
uppgifter. Dock vill rådet understryka vikten av att ha även i fortsättningen ett opartiskt råd som
ska “bevaka och företräda olika intressen gällande organdonation”. Rådet bör även kunna utföra
etiska och medicinska konsultationer.41

4.2 Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet har, efter att ha anmodats lämna ett yttrande
gällande den statliga donationsutredningens resultat, framfört följande:
Fakulteten ser positivt på att det pågår försök att förbättra förutsättningar för organdonation i
Sverige. Samtidigt lyfter de vikten av att ändringar bör ske utan att allmänhetens förtroende
minskar. Då lagförslag i utredningen gäller ett så pass känsligt ämne, som donation av
kroppsdelar, är det ytterst viktigt att lagförslagen är grundade på ett genomgripande
utredningsarbete och att lagförslagen verkligen är nödvändiga. Lunds universitets juridiska
fakultet är tveksamma till utredningens förslag, särskilt den som ska möjliggöra
donationsfrämjande insatser.
I utredningen uppges det att Sverige har lägre donationsfrekvens än i andra länder, dock framgår
det inte vad det skulle bero på. Det framgångsrika resultatet i andra länder beror enligt
utredningen på välordnad nationellt styrd organisation kring donationsverksamheten samt
utbildningsinsatser. Lagstiftningen utgör därmed inte det primära medel som dessa länder
använt sig av. Trots det består större del av utredningen av lagändringsförslag. Vidare påstår
fakulteten att det redan finns lagligt stöd för att göra donationstagning utan ett direkt tillstånd
från den avlidne.
Fakulteten håller inte med att ändringen av ordet “medgett” i tredje paragraf i
transplantationslagen bör ändras till “samtycke”. Termen ansågs inte vara rätt med tanke på
ändamålet.
Det föreslagna lagrummet, paragraf 4b, som är tänkt att göra det möjligt att vidta
organbevarande medicinska insatser på en levande person vars medgivande är okänt, enligt
fakulteten är problematisk ur både människovärdes- samt rättssäkerhetsperspektivet. Förslaget
innehåller inte heller någon tidsbegränsning under vilket dessa insatser får pågå utan att
samtycket är utrett. Ett alternativ som fakulteten föreslår är att även i denna situation införa
närståendes vetorätt. Annan utväg är att dessa insatser skulle tillåtas under en väldigt begränsad
tid som behövs för att kolla donationsregistret.
Fakulteten är även tveksam till utredningens antydan att samtycke till donation skulle kunna
ses även som godkännande för donationsfrämjande insatser medan patienten är i livet. Individer
som har samtyckt till donation enligt den gällande lagstiftningen kan knappast anses ge
godkännande för något som ännu inte tillåtet. Ett sådant tillägg bör stå separat i
donationsregistret för att individer ska kunna ta ställning om de vill att organbevarande insatser

Statens etisk-medicinska råd (2016). Remissvar avseende betänkandet Organdonation – en livsviktig verksamhet
(SOU 2015:84), S2015/06250/FS.
41
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ska göras före döden i donationsfrämjande syfte. Ytterligare en anmärkning som fakulteten har
är att utredningen undervärderar de krav på giltigt samtycke som finns i vårdsammanhang.42

4.3 Justitieombudsmannen
Justitieombudsmannen (JO) har i sitt yttrande valt att begränsa sig till frågan om samtycke till
organdonation samt de organbevarande insatser som är riktade mot den potentiella donatorn
medan denne är vid liv. JO hänvisar i sitt påstående till regeringsformens 2 kap. 6§ som stadgar
en grundläggande rättighet för kroppslig integritet och handlar om människors rätt att inte bli
utsatta för påtvingade kroppsliga ingrepp. JO uttrycker sin oro över laborerande med
“presumerat samtycke” som begrepp, att utgå utan en gedigen grund från att någon skulle vilja
avstå sin rättighet gällande den kroppsliga integriteten är vanskligt, uttryckte JO sig i
remissvaret.
Det presumerade samtycke som utredningen föreslår är godtagbart enligt den nuvarande
lagstiftningen i de fall det gäller en redan avliden individ. Det kan ur det humanistiska
perspektivet anses, om det inte finns ett känt samtycke, att denne var villig att hjälpa andra. Det
kan presumeras att den avlidne inte skulle motsätta sig organbevarande ingrepp. I linje med
nuvarande lagstiftning bör ett medgivande för donation även kunna inkludera medgivande för
fortsatta medicinska insatser efter att donatorn fått dödförklaringen.
Gällande utredningens lagförslag för paragraf 4a-d (se bilaga 3), skriver JO att dessa behöver
“kompletteras med regler, som medger att medicinska insatser under vissa förutsättningar
påbörjas eller fortsättes redan före döden”. Få individer, oavsett hur villiga de än är att donera,
skulle acceptera medicinska insatser om dessa medför smärta och obehag. Då utredningen hade
som utgångspunkt att sådana insatser endast skulle få utföras om dessa skedde smärt- och
obehagsfritt och inte bröt mot patientens integritet borde, enligt JO, sådan information framgå
av lagtexten. Det räcker således inte, enligt JO:s mening, att enbart ha det information i
bestämmelser om lagtextens tillämpning. JO anser även att det är ytterst viktigt att information
om organdonation kompletteras med tydlig upplysning om “att en presumtiv donator, medan
han eller hon ännu är i livet, kan få ta emot viss medicinsk behandling som enbart syftar till att
möjliggöra donation”.43

4.4 Justitiekanslern
I sitt remissyttrande har justitiekanslern uttryckt att de aspekter utredningen har lyft och de
förslag som presenterades är förenliga med kanslerns. Justitiekanslern hade inga synpunkter på
förslagen.44

42

Lunds universitet, juridiska fakulteten (2016). Remiss. Organdonation. En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84).
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Riksdagens Ombudsmän, Justitieombudsmannen (2016) Dnr R 153–2015. Yttrande över betänkandet
Organdonation, En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84). Stockholm.
44
Regeringskansliet, Justitiekanslern (2016). Dnr 7127-15-80 Remissyttrande. Stockholm
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5. Efter remissvaren
Gällande införandet av kontrollerad DCD startades en försöksstudie som grundligt ska utreda
vilka förutsättningar som bör finnas för att kunna lansera denna typ av organdonation. Studien
pågick mellan den 5 februari 2018 och 31 januari 2019. Pilotstudien har uppnått målsättningen
på 10 genomförda DCD-processer och slutrapporten förväntas vara klar i januari 2020.45

7. Bild hämtad från DCD presentation. http://vavnad.se/wp-content/uploads/2017/05/anteckningar-och-ahorarkopioroffentlig-presentation-dcd.pdf s. 38. (2019-05-19)

Regeringen har, efter att tagit del av donationsutredningen och svar från remissinstanserna,
beslutat att från och med den 1 mars 2018 avskaffa det nationella rådet för organ- och
vävnadsdonation och ersätta den med Donationscentrumet. Därmed har Socialstyrelsen fått
uppdrag av regeringen att etablera en donationsfrämjande institution. Denna institution
förväntas kunna stimulera det organdonationsfrämjande arbetet i Sverige och öka antalet
organdonationer. Socialstyrelsen får ansvar att förena de tidigare utspridda insatserna under ett
tak. Den ska även föra kunskapsfrämjande samt informativt arbete gentemot både sjuk- och
hälsovården samt allmänheten. Socialstyrelsen ska enligt direktivet rådgöra med myndigheter
och landsting samt ta till sig donationsfrämjande erfarenhet från andra organisationer som
jobbar med dessa frågor.46
Förutom ändringar gällande Socialstyrelsens nya arbetsuppgifter, har det beslutats om en ny
förordning för donationsregistret. Den gäller från och med den 25 maj 2018 och ger bland annat
behörig personal direkt tillträde till donationsregistret. Förutsättningar för att personalen ska få
söka i registret är att antingen “det fastställts att personen avlidit, vilket ska vara dokumenterat
i patientjournalen” eller “efter det att ställningstagande gjorts om att inte inleda eller fortsätta
livsuppehållande behandling, vilket ska vara dokumenterat i patientjournalen.
Ställningstagandet ska vara gjort av en legitimerad läkare i samråd med en annan legitimerad
läkare”.47 Resterande del av samtyckesutredningen är oförändrad från tiden innan den statliga
utredningen SOU 2015:84 gjordes.
45

Vävnadsrådet, DCD-projekt http://vavnad.se/rapport-fran-avslutade-dcd-piloterna/ (2019-05-19)
Regeringen, pressmeddelande (2018). https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/regeringeninrattar-nationellt-donationsframjande-centrum/
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Regeringen har meddelat att de inte kan gå vidare med utredningens lagförslag.48 En ny
utredning i frågan om organdonationer, som ska se över regelverket och som ska redovisas den
1 maj 2019, har därför tillsatts.49

48

Regeringskansliet (2017). Svar på fråga 2017/18:232 av Karin Rågsjö (V) Väntan på organdonation. Stockholm
Regeringen, pressmeddelande (2018). https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/initiativ-for-flerorgandonationer/
49
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6. Analys
Det primära syftet med uppsatsen var att finna anledningen till att lagreformen kring
organdonationer uteblev. För att besvara den frågan behövde först allmänna information
gällande donationsfrågor samlas in för att ta reda på utgångsläget för donationsutredningen.
Denna undersökning påvisade bland annat Sveriges jämförelsevis låga donationsfrekvens och
det anmärkningsvärda antalet individer som avlider i väntan på organtransplantation. En av
utredningskommitténs målsättningar var därför att se över situationen och ge förslag som skulle
kunna öka antalet donatorer. Vidare skulle utredningen ge förslag på hur det
donationsfrämjande arbetet kunde förbättras.
Det var få remissinstanser, av alla de som anmodats att yttra sig, som faktiskt satte sig in i
utredningen och bemödade sig att komma med mer genomgående yttranden gällande de förslag
som presenterades. Lunds universitets juridiska fakultet och justitieombudsmannen är de som
kan anses representera den juridiska sidan. Dessa två remissinstanser fann att utredningsarbetet
var otillräckligt, bland annat beträffande anledningarna till varför Sveriges donationsfrekvens
är låg.
Det är viktigt att notera att de två juridiska instanserna uttryckte oro kring vissa av utredningens
lagförslag. Särskilt förslaget som skulle möjliggöra medicinska insatser i donationsfrämjande
syfte på en levande patient, utan känt medgivande. Förutom att detta kunde påverka
allmänhetens förtroende till donationssystemet negativt, påpekade Justitieombudsmannen
dessutom att lagförslaget bryter mot regeringsformen gällande kroppslig integritet. Det som
utredningen misstolkat var att undantag som tillåter presumerat samtycke för livräddande vård
inte omfattar ingrepp i kroppen för någon annans nytta. Därför kan regeringens beslut om att
inte lägga fram en proposition utifrån utredningens resultat vara den enda rätta utvägen.
Organdonation är ett komplext och känsligt ämne och lagförslag gällande organdonation
behöver därför vara ytterst noggrant genomtänkta. Som det verkar ville de som genomförde
donationsutredningen på ett snabb och effektivt sätt göra det möjligt att öka antal donatorer,
dock är det inte ett område som tål drastiska förändringar. Då det handlar om kroppsliga
åtgärder behöver alla eventuella ändringar genomföras med hänsyn till befintliga principer i
vården samt de lagstadgade mänskliga rättigheterna. Individernas tillit till systemet och
dygdeetiska inställningar är det som gör att de anmäler sig som organdonatorer.
Regeringen har, efter att ha tagit del av både den statliga offentliga utredningen och
remissvaren, införlivat de förändringar som ansågs vara genomförbara. Snabbare åtkomst till
donationsregistret för behörig vårdpersonal är en åtgärd av flera föreslagna av utredningen som
införlivades. Ytterligare en omarbetning skedde kring organisationen av donationsfrämjande
insatser som numera ombesköts av Socialstyrelsen. Utifrån utredningens resultat från andra
länders arbetssätt kan en nationellt styrd organisation, som sammanhåller alla
donationsfrämjande insatser, vara svaret på en del av problemet kring den låga
donationsfrekvensen.
Vad gäller resterande frågor och lagändringar kring dessa som fanns i utredningen, så är det i
dagsläget inte aktuellt med tanke på att lagförslagen inte uppfyller villkoren i relation till
grundlagen. Det har dock beslutats att tillsätta en ny utredning för att få svar på ouppklarade
frågeställningar. Nya utredningen ska bland annat presentera förslag på lagändringar i
samtyckeutredningsfrågor till medicinska insatser samt individens samtycke till organdonation.
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Även om det har kommit kritik kring donationsutredningen (SOU 2015:84) utgör utredningen
en begynnelsepunkt för framtida ändringar. De organisatoriska strukturer i andra länder, som
uppmärksammades i utredningen och som har varit gynnsamma för donationsfrekvensen, håller
nu på att implementeras i Sverige. Likaså gällande den kontrollerade DCD formen.
Pilotprojektet har lyckats och det finns en potential i det för framtiden.
Då arbetet kring organdonationsfrågor är pågående återstår det att se om de nödvändiga
lagreformerna kommer äga rum. Det vore intressant med en analys av det nya betänkandet med
de nya lagförslagen och även se ifall förordningen om donationsregistret verkligen leder till att
donationsfrekvensen ökar. I dagsläget kan det endast beklagas att alla som väntar på en
transplantation får vänta så länge och förhoppningen står till att den nya utredningen finner en
lösning på de föreliggande juridiska oegentligheterna.
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Bilaga 3
Utredningens förslag till 4:e paragraf transplantationslagen (SOU 2015:84 s 51–53):

Samtyckesutredning och medicinska insatser för att möjliggöra
eventuell donation m.m.
4 a § Hälso- och sjukvårdspersonalen 52 får utreda patientens inställning till donation
av organ enligt denna lag (samtyckesutredning) efter att ett ställningstagande gjorts
om att inte inleda eller att inte fortsätta livsuppehållande behandling. Innan
samtyckesutredning påbörjas ska ett ställningstagande enligt första stycket ha gjorts
av behandlande läkare efter samråd med en annan läkare. Ställningstagandet och den
medicinska bedömning det grundar sig på ska dokumenteras i patientens journal.
4 b § Samtyckesutredning enligt 4 a § ska genomföras utan onödigt dröjsmål och med
respekt för patienten och de som står patienten nära. Medicinska insatser för att
möjliggöra eventuell donation får påbörjas eller fortsättas under skälig tid inför och
under samtyckesutredningen om de behövs för att organ eller annat biologiskt
material ska kunna tillvaratas för transplantation.
4 c § Om samtyckesutredningen enligt 4 a-4 b §§ visar att donation är möjlig, får
medicinska insatser påbörjas eller fortsättas under skälig tid, om de behövs för att
organ ska kunna tillvaratas för transplantation.
4 d § Medicinska insatser för att möjliggöra eventuell donation som påbörjas eller
fortsätts med stöd av 4 b–4 c §§ ska avslutas då det står klart att förutsättningarna för
donation inte är uppfyllda.
4 e § Bestämmelser om medicinska insatser efter dödens inträde finns i 2 a § lagen
(1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död.
4 f § Om samtycke till donation av organ föreligger enligt 3–4 §§ ska samtycket
omfatta även behandling av de personuppgifter som krävs för mottagarens säkerhet.
Närmare bestämmelser om behandling av sådana personuppgifter finns i lag
(2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.
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