
3872 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  43  •  1997

Klyftan mellan behovet och
tillgången på organ och vävna-
der för transplantation ökar i
Sverige, eftersom antalet dona-
torer successivt minskat under
de senaste åren. Köerna för
transplantation har således 
vuxit.

Erfarenheter från bl a Spani-
en och USA tyder på att till-
gången på organ skulle kunna
ökas väsentligt med en effekti-
vare organisation på sjukhusen
för att uppmärksamma lämpli-
ga donatorer och ändrade ruti-
ner för att ta tillvara organ.
Vårdpersonalens beredvillighet
att diskutera donation med de
anhöriga bör också uppmärk-
sammas.

Vi har i Sverige på senare år sett en
nedåtgående trend i antalet organdona-
torer, från en högsta nivå på nära 150 för
tio år sedan till 100 per år de senaste
åren (Figur 1). Beror detta på att antalet
möjliga donatorer minskat till följd av
en välkommen nedgång i antalet trafik-
olyckor och på förbättrade resultat vid
behandling av såväl skalltrauma [1]
som aneurysmblödningar [2], eller
finns det andra orsaker? Och kan vi få
tillgång till fler organ genom att dra lär-
domar av utvecklingen i andra länder?
Bland annat i Spanien och i USA tar
man tillvara organ och vävnader från
betydligt fler donatorer än i Sverige.

I Spanien har man sedan 1989, då
donationsverksamheten omorganisera-

des, kunnat öka antalet donatorer från
14,3 till 26,8 per miljon invånare1996
(Tabell I). Det är inte endast antalet do-
natorer som har ökat, även antalet organ
som tas tillvara från den enskilde dona-
torn ökar. Liksom i andra länder stiger
medelåldern bland donatorerna, samti-
digt som dödsfallen av trauma minskar.

Den spanska modellen bygger på att
sjukvårdspersonal, oftast intensiv-
vårdsläkare anställda av de enskilda
sjukhusen, svarar för att lämpliga dona-
torer uppmärksammas och för att frå-
gan om organdonation aktualiseras. De
arbetar heltid eller deltid beroende på
hur många donatorer det kan tänkas fin-
nas på sjukhuset. De sjukhusbundna
koordinatorerna är väl utbildade, de är
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Tabell I. Antalet nyss avlidna organdonatorer per miljon invånare i vissa länder 1988–1996.

År Sverige Spanien USA Portugal Norge Danmark Finland

1988 16,2 – 16,2 – 13,1 14,5 18,5
1989 18,2 14,3 15,9 – 10,1 13,2 19,8
1990 15,1 17,8 17,9 – 13,2 12,4 19,8
1991 16,3 20,2 18 – 15,2 13 17,5
1992 14,8 21,7 17,9 – 14,8 15,9 20,2
1993 15,2 22,6 19,2 15 17,1 14,7 19,6
1994 12,8 25 20,2 18,4 16 12,9 20
1995 13 27 20,9 20 15,7 12,9 19,4
1996 11,9 26,8 21,2 21,1 15,1 14 19,5

Figur 1. Antalet nyss avlidna
organdonatorer
i Sverige 1981–1996.



underställda det egna sjukhuset och de
rapporterar till regionala samordnare.
Dessa i sin tur rapporterar till Organiza-
cion Nacional de Trasplantes (ONT) i
Madrid.

Modellen har väckt berättigad upp-
märksamhet på kongresser under sena-
re år, och utformningen och resultaten
har också beskrivits i artiklar och böck-
er [3-5].

Transplantationsföreträdare från
många länder, bland annat Sverige, har
också studerat verksamheten på plats.
Erfarenheterna i Portugal har bekräftat
de spanska, sedan man infört ett liknan-
de system (Tabell I).

Amerikanska erfarenheter
I USA tar man nu tillvara organ från

drygt 20 donatorer per miljon invånare
(Tabell I). Fristående Organ Procure-
ment Agencies (OPOS), som arbetar
utan vinstsyfte, svarar för tillvaratagan-
det av organ och vävnader. De arbetar
oberoende av de enheter som transplan-
terar organ och vävnader – de förser
sjukhusen med transplantat och tar be-
talt för det.

Vid den fjärde världskongressen i
International Society for Organ Sharing
i Washington i juli 1997 redogjorde re-
presentanter för olika OPOS för sina
metoder och sina resultat.

I Pennsylvania stadgar ny lagstift-
ning, Pennsylvania Act 102, att varje
enskilt dödsfall måste diskuteras med
den lokala OPOS-organisationen, Dela-
ware Valley Transplant Program. Där
har man kunnat öka antalet donatorer
med 26 procent, antalet organ som kun-
nat transplanteras med 31 procent, anta-
let donatorer av benvävnad med 14 pro-
cent och antalet hornhinnedonatorer
med 28 procent. Totalt ökade antalet or-
gandonatorer per miljon invånare från
21,4 till 27.

Framgångsrika modeller
En session på ett parallellmöte vid

kongressen handlade om särskilt fram-
gångsrika lokala modeller. På ett sjuk-
hus i Houston, Texas, med 500 sängar
och ett traumacenter anställde den loka-
la OPOS-organisationen två koordina-
torer, deras uppgifter stämde i huvud-
sak med de spanska koordinatorernas.
Resultaten var dramatiska: andelen
medgivande till donation ökade från 45
till 74 procent och antalet donatorer
nästan fördubblades.

När man jämför olika länder och re-
gioner inställer sig frågan om skillnader
i frekvensen av donatorer kan bero på
att ursprungspopulationerna är så olika
så att direkta jämförelser blir missvi-
sande.

Enligt en undersökning vid Sveriges
samtliga intensivvårdskliniker från maj
1989 till och med december 1991 [6]
uppskattades antalet medicinskt och ål-
dersmässigt acceptabla organdonatorer

till mellan 200 och 240, eller mellan 25
och 30 per miljon invånare. Detta var
sannolikt en underskattning, eftersom
inte alla enheter med respiratorvård
kontinuerligt sände in patient- och rap-
portformulär. Det är således möjligt att
man inte rapporterade alla patienter
med total hjärninfarkt samt att diagno-
sen inte alltid ställts i alla de fall då den
varit en möjlighet. Vid tidpunkten för
undersökningen var antalet faktiska or-
gandonatorer i Sverige i genomsnitt 140
per år eller omkring 18 per miljon invå-
nare.

30–40 presumtiva donatorer
per miljon invånare en tumregel
I Spanien och andra länder har man

gått igenom journaler för att bedöma
tillgången på organdonatorer [7-10].
Man har kommit fram till vissa tum-
regler när det gäller att beräkna antalet
donatorer på ett sjukhus, och man följer
regelbundet upp hur man når upp till det
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Figur 2. Antalet trafikolyckor
med dödlig utgång
i Sverige 1980–1994.
Källa: Statistisk årsbok 1996.
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Figur 3. Antalet patienter
utskrivna som döda
efter skallskador i Sverige 
1987–1995. Källa: 
Epidemiologiskt Centrum,
Socialstyrelsen.



potentiella antalet donatorer. Enligt
dessa tumregler borde det finnas 30–40
donatorer per miljon invånare i upptag-
ningsområdet, antalet donatorer skulle
motsvara 1–3 procent av antalet döds-
fall på sjukhus, en donator per sängplats
på intensivvårdsavdelning eller 3 per
100 sjukhussängar.

Många OPOS, sannolikt alla, går
som ett led i kvalitetssäkringsarbetet
igenom sjukhusjournalerna i sitt upp-
tagningsområde för att bedöma hur man
når sina mål. Life Source i Minnesota
har formulerat sina mål på följande sätt:
Man eftersträvar att varje möjlig dona-
tor skall remitteras till OPOS för be-
dömning, att alla familjer skall få tillfäl-
le att ta ställning till donation och målet
är att de skall acceptera donation i åtta
fall av tio.

Alla lämpliga donatorer
uppmärksammas inte
På initiativ bland annat av Euro-

transplant har en arbetsgrupp, Donor
Action, gått igenom journaler i bl a Hol-
land, England, Spanien och Kanada.
Man har funnit att alla lämpliga donato-
rer inte uppmärksammats. Hos sjuk-
vårdspersonalen fann man visserligen
ett betydande stöd för donationsverk-
samheten i allmänhet, men också att be-
redvilligheten att diskutera donation
med de närstående kunde vara bättre.

Erfarenheter av drygt ett år med den
nya transplantationslagen diskuteras
vid en konferens i Stockholm den 23
oktober. Socialstyrelsen och Lands-
tingsförbundet hoppas där få underlag
för att vidta åtgärder som kan förbättra
tillvaratagandet av organ och vävnader
för transplantation eller för annat medi-
cinskt ändamål.

Slutsatser
En svensk undersökning har nyligen

visat att allmänheten är positiv till att
donera organ och vävnader [11]. Har
sjukvården rutiner för att verkligen ta
tillvara dessa organ och vävnader?
Uppmärksammar personalen på våra
sjukhus möjliga donatorer?

Det finns tecken på att det inte alltid
är så, utan att vi skulle kunna öka anta-
let donationer med ledning av utländska
erfarenheter.

Det förekommer att enskilda, som
tagit ställning för donation, ringer och
frågar vart de efterlevande skall vända
sig vid dödsfall för att möjligheten av
donation skall prövas. Det har också
hänt att begravningsentreprenörer ringt
och meddelat att en avliden haft ett do-
nationskort med medgivande till dona-
tion men att inga organ tagits tillvara.

Vi borde genom att studera tillgång-
en på lämpliga organ- och vävnadsdo-
natorer bedöma om de nämnda tum-
reglerna för bedömning av verksamhe-

tens effektivitet gäller också i Sverige.
Vi borde vidare studera kunskaper om
och attityder till donation hos sjuk-
vårdspersonal för att bilda oss en upp-
fattning om eventuella hinder för dona-
tioner och därmed för transplantationer.
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Särtryck av serien om

VÅLD
och

AGGRESSIVITET
Många människor uppfattar
våldet som en av de största
hälsoriskerna. Våldet mö-
ter läkare från olika specia-
liteter på skilda nivåer inom
vården. Det kan också
drabba dem själva.

Under 1994–95 publicera-
de Läkartidningen 26 artik-
lar som tillsammans gav ett
brett medicinskt perspektiv
på ämnet våld och aggres-
sivitet. De har nu samlats i
ett 84-sidigt häfte som kan
beställas med kupongen
nedan.

Pris 95 kronor. Vid 11–50
ex 95 kronor, vid högre upp-
lagor 80 kronor/exemplar.
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