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Information om förändrad rutin kring DOSS medverkan under 
en donationsprocess på IVA 
 

Deltagande i nedan beslut: 
Hälso- och sjukvårdsdirektören, Anders Ahlson 

Regional vävnadssamordnare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Leif Törkvist 

Representanter för Verksamhetschefer intensivvård 

Representanter för sjukhusens Chefläkare 

Regionalt Donationscentrums ledningsråd 

 

Under hälso- och sjukvårdsdirektörens årliga möte om organ- och vävnadsdonation, den 12 september 

2022, enades deltagarna om att förändra rutinen gällande kontakt med donationsspecialiserad 

sjuksköterska, DOSS.  

Mötet enas om, att när en transplantationskoordinator kontaktas i samband med att ett brytpunktsbeslut 

har fattats och det saknas hinder för organdonation, meddelar koordinatorn IVA att det kommer en DOSS 

till berörd IVA. Koordinatorn inhämtar då det telefonnummer som DOSS ska ringa inför ankomsten. DOSS 

har vanligtvis en inställelsetid på mellan 1-2 timmar, beroende på var donatorssjukhuset ligger och var DOSS 

beredskap är förlagd. Ovan rutin kommuniceras i och med denna skrivelse till alla verksamhetschefer för 

intensivvården i Region Stockholm och till regionens alla DAL och DAS. Dessa ombeds förankra 

informationen till all berörd personal på sina sjukhus.  

 

2022-10-12 

 

 

Linda Gyllström Krekula 

 

___________________________________________ 

Verksamhetschef  

Regionalt Donationscentrum 
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Bakgrund till ovan beslut 
 

Regionen har just nu mycket nytt att förhålla sig till gällande donation, så som ny lagstiftning, komplementär 

donationsprocess (DCD), nytt protokoll för bestämmande av människans död med direkta kriterier, utökat 

tillvaratagande av vävnad i samband med organdonation, samtidigt som situationen inom intensivvården 

är ansträngd. Mötesdeltagarna enas om att i detta läge behöver de resurser och den kompetens som finns 

nyttjas på klokast sätt.  

Regionen har sedan många år avsatt medel för att intensivvården ska kunna tillgå en extra och kunnig 

resurs, i form av en DOSS. Denna resurs underutnyttjas idag till delar. Mötet enas om att det nu är viktigare 

än någonsin att använda denna resurs, och att en DOSS alltid ska infinna sig på IVA för att tillsammans med 

ordinarie personal planera donationsprocessen, utifrån bl.a. det nya regelverket. DOSS medverkan 

underlättar också transplantationskoordinatorernas arbete avsevärt. Detta arbetssätt etableras även i 

Västragötalandsregionen.  

Det kan naturligtvis skilja sig åt i vilken omfattning DOSS medverkar, från fall till fall. En planering ska dock 

alltid göras, tillsamman med en DOSS på aktuell IVA.  

På kommande sida illustreras ovan beskrivna rutin.  
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ILLUSTRERAD RUTIN FÖR KONTAKT MELLAN  
INTENSIVVÅRDEN – TRANSPLANTATIONSKOORDINATOR – DOSS  
 

Oktober 2022 
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