
– Här är känslan av att ha frihet att
bestämma över sitt eget liv så viktig att
vi aldrig skulle lägga oss i. Det här är ett
av de ämnen som vi måste handskas
mycket varsamt med, säger Leif.

Ett lika känsligt ämne är preventiv-
medel. Under 1800-talet verkade präs-
ten och botanikern Lars Levi Laestadi-
us i Karesuando och de diktat som den
laestadianska väckelsen bar fram färgar
fortfarande människorna starkt i älvda-
len. Preventivmedel används sällan och
i vissa byar, som Kuttainen öster om
Karesuando, är det vanligt att familjer-
na har 10 barn eller fler.

I Keinovuopio tre mil från Treriksrö-
set bor 84-årige Nils-Aslak Valkeapää.
För att nå hans hem, som ligger på den
svenska sidan, får man ta sig över älven
på en smal hängbro. Leif Madsen har
försökt förmå kommunen att ordna en
mulltoalett inne i huset åt Nils-Aslak, i
stället för det utedass som står på går-
den. Men huset är mycket enkelt och
kommunen är därför ovillig till det.

Själv vill Nils-Aslak bo kvar: »I Ka-
resuando är det för hård trafik och för
mycket avgaser», säger han. Han är
född i Keinovuopio och har nära till
jaktmarkerna.

Nils Aslak har fått svårt att gå. Mus-
kulaturen under foten är atrofierad. Han
skulle behöva regelbunden sjukgymna-
stik. Men den måste han klara av själv
och då är risken stor att det inte blir av;
att Nils-Aslaks haltande gång leder till
slitna höftleder och att han blir allt mer
orörlig. 

Leif ska åter ta upp frågan om mull-
toalett med kommunen. 

Helikopter vid svåra akutfall
Arbetsdagarna sträcker sig ibland till

nio, halv tio på kvällarna och Leif Mad-
sen har valt att bo i våningen ovanför lä-
karmottagningen för att kunna nås alla
tider på dygnet.

– Mitt yrke är min hobby. När män-
niskorna känner att jag verkligen ställer
upp för dem blir jag också accepterad.

I Karesuando inträffar varje år
tio–tolv akutfall av prioritet 1, dvs hjärt-
infarkter, trafikolyckor och liknande. 

I Gällivare finns en helikopter, men
det tar ofta närmare en timme efter ett
larm innan helikoptern når Karesuando.
Sedan väntar 20 minuters flygtur till Ki-
runa.

Kallar man i stället på ambulans från
Vittangi tar det 2,5 timmar innan patien-
ten är under behandling i Kiruna.  

– Om patienten inte är för svårt ska-
dad brukar vi ta vår egen bil eller en taxi
och möta ambulansen för att vinna tid,
säger Leif Madsen.

Men just den här dagen har varit
lugn. Midnattsolen lyser ännu och ifrån
fönstret på Leifs och Sveas mottagning
ser man två kvinnor i en liten båt. De
lägger nät i Muonio älv. Båda är över 80
år, berättar Leif, de är på älven morgon
som kväll och ingen kan riktigt förklara
vad kvinnorna gör med all den fisk de
fångar.

Peter Örn
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Den 1 juli trädde den nya
transplantationslagen i kraft.
Som vägledning för tillämpning
av lagen har Socialstyrelsen, ef-
ter samråd med Rättsmedicinal-
verket, utfärdat föreskrifter och
allmänna råd (1996:4) Organ-
och vävnadsprovtagning för
transplantation m m.

Det är en begränsad krets av perso-
ner som Socialstyrelsen gett behörighet
att söka i donationsregistret – hittills 42
namngivna personer vid tio enheter. I
första hand är det landets transplanta-
tionsenheter (Huddinge sjukhus, Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala, Sahl-
grenska sjukhuset i Göteborg samt Uni-
versitetssjukhuset MAS i Malmö).

Behörighet har också viss personal
vid några av landets thoraxkirurgiska
kliniker som svarar för tillvaratagande
av hjärtklaffar från avlidna givare (Ka-
rolinska sjukhuset, Sahlgrenska sjuk-
huset och Universitetssjukhuset i
Lund). 

Det gäller även viss personal vid
några av landets ögonkliniker som sva-
rar för tillvaratagande av hornhinnor för
transplantationsändamål (S:t Eriks
ögonsjukhus i Stockholm, Regionsjuk-
huset i Örebro samt Sahlgrenska sjuk-
huset). 

I framtiden kan även andra medi-
cinska enheter, efter ansökan hos Soci-

alstyrelsen, komma att få terminalåt-
komst till uppgifter i registret.

Sökningarna följs upp
De behöriga personerna har fått en

användaridentitet och en personlig kod.
Endast personer med sådan behörighet
får söka i registret, och sökningarna får
endast gälla uppgifter om avlidna per-
soner. 

I enlighet med Datainspektionens be-
slut kommer sökningarna att följas upp.
Socialstyrelsen kan därigenom regel-
bundet kontrollera vem som sökt uppgif-
ter, på vilka personuppgifter som sök-
ning skett, samt tidpunkt för sökning.

Organ som för närvarande används
för transplantation är främst hjärta,
lunga, lever, njure och bukspottkörtel. 

Med annat biologiskt material avses
vävnad, t ex hornhinna, hud, brosk och
hjärtklaffar samt ben-, muskel- och
nervvävnad. Under begreppen organ
och vävnad faller också t ex mjälte,
lymfkörtlar och benmärg. Blod, lymfa
och bröstmjölk är flytande vävnad. 

Ingreppen kan avse en del av ett or-
gan eller en vävnad. Lagen gäller för allt
biologiskt material.

1,2 miljoner har anmält sig
Eftersom lagen är utvidgad ifråga om

vävnader kommer den att omfatta fler
grupper av donatorer än vad den tidiga-
re lagen gjorde.

I slutet av juni månad hade drygt 1,2

miljoner personer anmält sig till dona-
tionsregistret. 

En analys av de första drygt 300 000
anmälningarna visar att 52 procent sä-
ger nej och 48 procent ja till att donera
organ och vävnader. 

Drygt var fjärde, 28 procent, säger ja
till både transplantation av organ och
vävnader och donation för annat medi-
cinskt ändamål (i första hand forskning
och undervisning). 19 procent säger ja
enbart till transplantation.

Unga människor mest positiva
Inställningen varierar med åldern. I

åldersgruppen 18–29 år är 66 procent
positiva till donation, mot endast 29
procent i gruppen över 70 år. 

Enligt Socialstyrelsen går det inte att
se anmälningarna som en statistik över
svenska folkets inställning till orgando-
nation. 

Det kan vara så att de donationsnega-
tiva varit mest angelägna att ge sin in-
ställning till känna. De positiva kanske
nöjer sig med att bära donationskortet
eller meddela sina anhöriga. Eller vidtar
ingen åtgärd alls. 

Från mitten av april till midsommar-
helgen hade drygt 13 200 samtal besva-
rats av Socialstyrelsens donationsupp-
lysning. 

Betydligt fler kvinnor än män hörde
av sig, och beställning av material och
praktiska frågor var vanligast.

Jan Lind

40-tal i sjukvården behöriga
söka i donationsregistret


