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SAVE THE DATE & PRELIMINÄRT PROGRAM 
Nationella Donationsmötet år 2023 
 

När & Var?  

Den 30 - 31 mars år 2023 går det 12:e nationella donationsmötet av stapeln. Mötet kommer att 

hållas på det vackra Djurönäset. För er som behöver transport kommer sådan att anordnas från 

cityterminalen vid Stockholm central. En webbaserad anmälningssida kommer att publiceras direkt 

efter semestrarna, men se reda nu till att sätta av dagarna i din kalender om du är intresserad av att delta 

på mötet! 

Vad kommer du att få ta del av under mötet? 
Förutom efterlängtat umgänge med kollegor från hela landet, god mat och underhållning, så vill 

vi redan nu delge hur våra tankar går kring programinnehållet för dagarna. Vi är inne i en tid av 

förändring, då DCD implementeras runt om i landet och ett nytt regelverk ska omsättas. Detta 

är således två självklara teman för dagarna. Vi vill också blicka ut i världen samt in i framtiden. 

Anna Nergårdh, specialistläkare i kardiologi och internmedicin, som tidigare lett den statliga utredningen 

om nära vård, kommer att vara moderator för mötet. Nedan sammanfattar vi de preliminära program-

punkterna.  

Preliminära programpunkter: 

DCD:  
Var står vi i landet, Vad händer i relation till DBD, 
Vad händer kring möjligheten att registrera i SIR, 
Prognostisering och ”stand down”, Pediatrisk DCD.  
 

Ny lagstiftning:  
Hur har lagen gått att omsätta, Hur faller arbetet ut, 
Hur involveras andra avdelningar än IVA, Fallbaserad 
paneldebatt (neurologi, akutmedicin, barn m. fl.). 
 

Donation och transplantation i framtiden:  
Xenotransplantation, okontrollerad DCD, 3D-
printing, Robotkirurgi, Handtransplantation.  

Internationell föreläsare:  
Att donera och transplantera hjärtan vid DCD.  
 

 

Workshops avdelade sjukvårdspersonal som arbetar med organ och/eller vävnadsdonation:  

Ny som DAL och DAS:  
Vad innebär det att vara DAL och DAS, Vilka villkor bör 
jag få för mitt uppdrag, Vilka utbildningar bör jag gå? 
Hur kan jag använda mig av SIR, Vad bör jag känna till 
om nuläget i landet? 

Erfaren DAL och DAS:  
En fördjupning av nuläget i landet och utbyte med 
erfarna kollegor, Hur arbetar vi för en mer jämlik vård 
trots regionala skillnader, Kan vi inspireras och hjälpa 
varandra än mer mellan regionerna? 

Hur kan vi bli bättre på vävnadsdonation: 
Borde inte näst intill alla organdonatorer kunna 
donera vävnad, Hur kan vi förbättra det sätt som 
vävnadsarbetet är vi organiserat på, Hur ser behovet 
ut, nationell sammanställning och bättre samarbete i 
landet?  

Vi skulle också vilja införa DCD:  
Finns det någon anledning till att ett sjukhus inte inför 
DCD, Vad behöver vara uppfyllt, Vad kan vi få ”låna” 
från andra sjukhus som redan etablerat DCD, Ja – hur 
kommer vi i gång? 

Samarbete DOSS och koordinator: 
Hur arbetar man tillsammans? Vilka är vinsterna med 
samarbetet? Hur kan man etablera och lokalanpassa 
en DOSS-verksamhet? Kom och lär och inspireras av 
varandra! 

 

https://www.djuronaset.com/
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Vi vill också sätta lite extra fokus på:  

 

Koordinatorn - problemlösaren & navet 

i en transplantationsprocess
 Många påstår sig veta vad en koordinator 

gör – men gör de verkligen det? En sak är 

säker, utan en koordinator står vi oss slätt – 

då blir det vare sig några donationer eller 

transplantationer! Dessa tusenkonstnärer och problemlösare vill vi ställa i centrum, tillsammans med 

några av de många (upp till dryga 35) samarbetspartners som de arbetar med under en 

donationsprocess.  

 

Kom och ta del av erfarenheten från 600 donationsfall – ett modererat samtal utifrån 

donationsspecialiserade sjuksköterskors erfarenhet 

Den ursprungliga gruppen DOSSar, som började arbeta redan år 2006, innehar – skulle vi vilja hävda – den 

största samlade erfarenheten av att medverka på IVA under donationsprocesser i hela Sverige. Sedan år 

2013, när gemensam statistik började föras, har gruppen hanterat ca 600 fall. Så kom och ta del av denna 

grupps rika erfarenhet av intensivvårdens och närståendes utmaningar genom åren. Och vad säger landets 

nya DOSSar i regioner med andra – inte minst geografiska – förutsättningar? Kom och lär och inspireras av 

varandra! 

 

Vi hoppas också hinna med… 

 

 

      VARMT VÄLKOMNA 
 

Önskar vi i arrangörsgruppen: 

Linda Gyllström Krekula, VC, RDc 

Cecilia Arfwedson, DAL, Karolinska Huddinge 

Charlotte Stenmark, administratör, RDc 

Karin Hildebrand, RDAL, RDc, SÖS 

Jenni Jarsäter, Transplantationskoordinator, RDc 

Maria Söderström, Transplantationskoordinator, RDc 

Johanna Elftman, RDAS, RDc, SÖS 

Mie Johansson, DOSS, RDc, Södertälje Sjukhus 
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