ORGANDONATION
EN SKRIFT MED FRÅGOR OCH SVAR

Organdonation räddar liv

När ett liv inte längre går att rädda...
Sjukvården gör allt som kan göras för att rädda liv,
oavsett patientens inställning till organdonation.
I de fall en persons liv ändå inte går att rädda och döden
konstaterats, blir frågan om donation aktuell.

Organdonation
- En skrift med frågor och svar
Framtagen av:
MOD – Mer organdonation i samarbete med DOSS- gruppen
– donationsspecialiserade sjuksköterskor inom intensivvård.
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Vem kan bli hjälpt av en donation?
Idag kan svårt sjuka och döende personer räddas till livet tack vare en
organtransplantation, där en donator kan rädda eller förbättra livet på
upp till åtta personer.
Många personer, barn som vuxna, väntar idag på en organtransplantation
i Sverige. Dessa personers sjukdomsförlopp är oftast akut eller så lider de
av en kronisk sjukdom.
Väntetiden för en organdonation är oftast väldigt lång, ibland upp till
flera år. I de fall där patienten väntar på en njure är dialysbehandling ett
alternativ, men för de som väntar på ett hjärta, en lever, lungor eller tarm
finns inga alternativa behandlingar att tillgå. Varje år dör människor i sin
väntan på grund av organbristen som finns i Sverige.

En organdonator kan rädda livet på upp till åtta personer.
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Det finns bara en död
Alla människor som dör gör det för att hjärnan totalt och oåterkalleligt
slutat fungera *. Hos de flesta beror det på att hjärtat har stannat men hos
ett fåtal orsakas det av en allvarlig hjärnskada.

Död till följd av hjärt- eller andningsstillestånd
De flesta människor dör efter ett hjärt- eller andningsstillestånd. Döden
fastställs då hjärt- och andningsstilleståndet varat så länge att hjärnan
har slutat att fungera. Detta kallas att fastställa dödsfallet utifrån indirekta kriterier.

Död till följd av allvarlig hjärnskada
Vissa människor dör efter en omfattande hjärnskada som lett till att
trycket i hjärnan blivit så högt att inget blod kan cirkulera till hjärnan.
Dödsfallet fastställs då av en specialistkompetent läkare genom kliniska
neurologiska undersökningar. Undersökningarna görs för att konstatera
att det inte finns någon funktion kvar i hjärnan. Detta kallas att fastställa
dödsfallet utifrån direkta kriterier. I vissa fall bekräftas undersökningsresultatet med en röntgen av hjärnans blodkärl. I dessa fall är både organoch vävnadsdonation möjlig.

* Enligt svensk lag är en människa död då hjärnans samtliga funktioner
totalt och oåterkallerligt har fallit bort.
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Indirekta kriterier
Hjärtat stannar t.ex. i anslutning
till en hjärtinfarkt
Blodcirkulationen till hjärnan
upphör och syrebrist uppstår
Hjärnans alla funktioner
upphör oåterkalleligt
Människan är död
=
vävnadsdonation är möjlig

Direkta kriterier

Att
fastställa
döden

Hjärnans skadas allvarligt av t.ex
en blödning eller skallskada
Trycket i hjärnan stiger, hjärnans blodcirkulation upphör och syrebrist uppstår
Hjärnans alla funktioner
upphör oåterkalleligt
Människan är död (respiratorvård, hjärtat slår)
=
organ- och vävnadsdonation är möjlig

Hur vet man att en person är död?
Den neurologiska undersökningen genomförs två gånger av en specialistkompetent läkare, med minst två timmars mellanrum. Läkaren kontrollerar då avsaknaden av hjärnans funktioner enligt ett standardiserat
protokoll. Personen dödförklaras om båda undersökningarna visar att
hjärnans samtliga funktioner har upphört. Undersökningsresultatet behöver i sällsynta fall bekräftas med en röntgenundersökning av hjärnans
blodkärl.

Man är död när blodcirkulationen till hjärnan
definitivt har upphört
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Varför behöver en organdonator fortsätta
att vårdas med respirator?
En respirator eller ventilator är en maskin som ger konstgjord andning.
Många svårt sjuka behöver behandlas med respirator för att blodet ska
kunna syresättas och för att koldioxid ska kunna tas bort. Respiratorn
syresätter alltså blodet då patienten inte orkar eller kan andas själv.
Andningen styrs av hjärnan och den upphör då hjärnan har slutat att
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fungera. Är man kopplad till en respirator när man har dött till följd av
att hjärnan har slutat att fungera, fortsätter hjärtat att slå en begränsad
tid. Kroppens övriga organ förses då med syre via respiratorn. Detta är
en förutsättning för att man ska kunna donera sina organ.
Vid en organdonation fortsätter respiratorbehandlingen, även efter att
döden har konstaterats, för att organen ska få syre. Syret är nödvändigt
för att organen inte ska bli förstörda och för att de ska kunna fungera i de
patienter som är mottagare av de organ som transplanteras.

Vad hade den avlidne för inställning
till organdonation?
Idag kan man uttrycka sin vilja på ett eller flera sätt, muntligt och/eller
skriftligt. Alla sätt är likvärda.

> Prata med nära och kära om din vilja
> Ladda ner ett digitalt donationskort
> Registrera dig i donationsregistret
> Skriv under ett donationskort
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forts.

Det är den avlidnes inställning till donation som är avgörande och
närstående kan inte motsätta sig den avlidnes inställning.
Om den avlidne inte meddelat sin vilja till någon, är det de närståendes
uppgift att försöka uttolka den avlidnes vilja till donation. Sjukvården
kommer sedan att göra en utredning för att se om det är möjligt för den
döde att donera sina organ.

Njurtransplanterad
“Glödande höstlöv,
snöblandat regn, nyplockade
jordgubbar. Tack vare
min nya njure är jag
fortfarande här.”

– Jenny
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Vad innebär förmodat samtycke?
Baserat på att en överhängande majoritet av den svenska befolkningen anger
att de är positivt inställda till organdonation säger vår lagstiftning att vi
alla är villiga att donera, om vi under livet inte angett något annat. Detta
kallas presumerat/förmodat samtycke till donation. Hela 85 % av Sveriges
befolkning säger sig nämligen vara donationsvillig.

85% av Sveriges
befolkning är positiv till
organdonation.
Vad händer om viljan är okänd?
Om den avlidnes vilja är okänd, är det de närståendes uppgift att tolka den dödes vilja. Om de närstående inte kan tolka den avlidnes inställning till organdonation, är det tillåtet att ta tillvara organ och
vävnader för donation baserat på lagen om förmodat samtycke.
I det här fallet har de närstående en så kallad vetorätt, det vill säga en
möjlighet att motsäga sig donationen.
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Vilka organ kan man donera?
Varje år genomförs omkring 700 organtransplantationer i Sverige. De organ
man kan transplantera är njurar, lungor, lever, hjärta, tarm och bukspottkörtel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Njurar 2. Lungor 3. Lever 4. Hjärta 5. Tarm 6. Bukspottkörtel

Vilka vävnader kan man donera?
Varje år utförs omkring 1000 vävnadstransplantationer i Sverige.
Tack vare exempelvis hornhinnedonationer, kan ögonsjukdomar som leder till blindhet botas, då den nya hornhinnan göra att patienter får synen
åter. Donation av hjärtklaffar kan ge en stor förbättring av livskvaliteten
hos både barn och vuxna.

10

Annat medicinskt ändamål
Man kan även välja att donera till ”annat medicinskt ändamål”, som avser
forskning och metodutveckling, godkänd av en etikkommitté. Exempelvis
kan bukspottskörteln tas tillvara för att forska på diabetssjukdomar, om
organet inte kan transplanteras till en patient.

Hur går en donation till?
När en människa avlidit under pågående respiratorbehandling och samtycke till donation är inhämtat, får intensivvården fortsätta i högst ett
dygn. Vårdens syfte är då att upprätthålla en så god funktion som möjligt i de organ som ska doneras. Under detta dygn pågår ett omfattande
arbete med att undersöka vilka organ som är möjliga att donera. Flera
undersökningar kan behöva göras, lämpliga mottagare väljas och förberedas och all inblandad hälso- och sjukvårdspersonal på olika orter måste
samordnas.
Donationsoperationen sker på samma sätt och med samma respekt som
en vanlig operation. Operationen pågår dock under flera timmar eftersom den präglas av stora krav på samordning och koordineras med olika
transplantationsteam. Efter att organen är uttagna stängs respiratorn av
och strax därefter upphör hjärtslagen.
Under utredningen eller under donationsoperationen kan det ibland
framkomma medicinska skäl som gör att ett eller flera organ inte kan tas
tillvara för transplantation.
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Avskedet
Efter donationsoperationen får de närstående möjlighet till att ta ett sista
farväl. Vanligtvis sker detta på intensivvårdsavdelningen. Kroppen är då
kall och ansiktsfärgen är blek. Det finns nu inga andningsrörelser jämfört
med innan donationsoperationen, då kroppen på grund av respiratorns
arbete var varm och rosig och hade andningsrörelser.
Kroppen är tvättad och iordninggjord enligt sjukhusets rutiner, operationssåret är ihopsytt och ett förband har lagts. Personalen finns tillgänglig och kan om de närstående önskar följa med in på salen och svara
på eventuella frågor.

En donation fördröjer inte en begravning.

Får vi veta hur det går?
En tid efter dödsfallet får de närstående en återkoppling från sjukvården.
Varje sjukhus ger de närstående information om hur uppföljningen går till.
Vid denna uppföljning kan man få reda på hur det gått för de personer som
blivit transplanterade om man önskar det och det finns även möjlighet
att ställa frågor.
Oavsett vad samtalet handlar om ges ingen information om var transplantationerna utfördes och inte heller vilka individer som har fått organen.
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Hjärttransplanterad
Lena

“Efter min hjärttransplantation kan jag återigen jobba som distriktssköterska, vara ute och
rida på min fritid och passa mitt barnbarn.”

Levertransplanterad
Filip

“Idag har jag inga begränsningar, jag
orkar träna, arbeta och vara som
vem som helst!”

Väntelistan: hjärta
Johan

”Om jag får ett nytt hjärta skulle
jag kunna leva till 100 %, istället för
att gå på tomgång.”

Donator till 3 barn
Kevin

”Vår finaste kille lever alltid vidare som ett ljus i våra
hjärtan. Att Kevins hjärta slår i någon annans kropp och
hans organ ger liv är verkligen magiskt. Du lilla mirakel!”
- Anna och Jonatan, föräldrar

Frågor och funderingar
Skriv ned dina funderingar och frågor här:

Vid frågor och mer information, kontakta:
020-67 77 77 Donationslinjen
merorgandonation.se
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Emma Hakeberg

ISBN 978-91-982895-0-3

Organdonation räddar liv

