Organdonation
Intensivvårdens ansvar

Intensivvårdssjuksköterskan och donation
Donation är en förutsättning för organ- och vävnadstransplantation.
I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30 och 2012:14) finns
tydliga formuleringar om vårdgivarens ansvar för att främja
donation. All hälso- och sjukvårdspersonal ska därför aktivt
verka för att möjliggöra donation från avlidna genom att ha
kännedom om när donation kan ske och var närstående kan få
svar på sina frågor om donation.
Endast patienter som avlider i total hjärninfarkt under pågående respirator-behandling på IVA, kan utredas för organdonation.
Specialistsjuksköterskans djupa kunskap i omvårdnad av
kritiskt sjuka och omhändertagande av närstående, måste här
kompletteras med ett professionellt synsätt när vården ställs
om från vård av levande till vård av organ hos en avliden.
På alla sjukhus med intensivvårdsavdelning där en möjlig donator kan vårdas, ska det därför finnas tillgång till Donationsansvarig läkare (DAL) och Donationsansvarig sjuksköterska (DAS) som
kan hjälpa och stötta arbetskamraterna i den processen.

Utan donation - ingen transplantation

DAL och DAS är ett funktionsuppdrag som finns beskrivna i
rekommendationer från Socialstyrelsen. Funktionsuppdrag
innebär att flera ska kunna dela på uppgiften, det ska alltid
finnas någon tillgänglig. Därför är det viktigt att det sker en
löpande fortbildning. Nationella vävnadsrådet inom Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en utbildningsplan för personal inom intensivvården så att många får god
kännedom om donationsprocessen och det viktiga samtalet
med närstående.
Regionalt donationsansvariga läkare och sjuksköterskor
arbetar genom sina yrkesorganisationer Svensk förening för
anestesi och intensivvård och Riksföreningen för anestesi och
intensivvård för att ST-utbildningen för läkare och specialistutbildningen för sjuksköterskor inom Intensivvård, ska ge
kunskap om donationsprocessen.
Fortbildningen sker sedan regionalt och nationellt med
påbyggnadsutbildning som t.ex vävnadsutbildning, avancerad
fördjupningsutbildning, (ADD) och samtalsutbildning, (EDHEP)
Mer information och kurskalendarium hittar du på Nationella
Vävnadsrådets hemsida:
www.vavnad.se

För mer information om donation i din region kan du
kontakta din regionalt donationsansvariga sjuksköterska
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