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Styrdokument 
 
Regelverk innefattande lagar, föreskrifter och riktlinjer som är styrande inom organdonation och 
transplantationsverksamheten. 

 

Författningar gällande donation och transplantation 
 
Socialstyrelsens hemsida – lagar och föreskrifter 

 
Donation och transplantation 

▪ Lag (1995:831) om transplantation m.m. 
▪ Lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ 
▪ Förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen  
▪ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader 

och celler  
▪ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering för mänskliga organ avsedda för 

transplantation  
▪ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:7) Livsuppehållande behandling 

 
Fastställande av död 

▪ Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död   
▪ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande 

av människans död  

 
Övriga 

▪ Lag 1995:832 om obduktion m.m. 
▪ Begravningslag 1990:1144  
▪ Begravningsförordningen 1990:1147  
▪ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:28) om kliniska obduktioner m.m. 
▪ HSLF-FS 2015:15 om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall 

▪ PM 2016:14 - Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av 

yttre påverkan m.m. 

        
 

Varje IVA/Operationsavdelning ansvarar själva för att skriva ut de senast uppdaterade versionerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/organ-och-vavnadsdonation/regelverk-kunskapsstod/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1995831-om-transplantation-mm_sfs-1995-831
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012263-om-kvalitets--och-sakerhetsnormer_sfs-2012-263
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018307-om-donationsregister-hos_sfs-2018-307
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/senaste-version-av-socialstyrelsens-foreskrifter-sosfs-200930-om-donation-och-tillvaratagande-av-vavnader-och-celler/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201214-om-hantering-av-manskliga-organ-avsedda-for-transplantation/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-26.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1987269-om-kriterier-for-bestammande-av_sfs-1987-269
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2005_10.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1995832-om-obduktion-mm_sfs-1995-832
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/begravningslag-19901144_sfs-1990-1144
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/begravningsforordning-19901147_sfs-1990-1147
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/1996-10-28.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201515-om-vissa-atgarder-i-halso--och-sjukvarden-vid-dodsfall/
https://polisen.se/siteassets/dokument/riktlinjer/riktlinjer-om-atgarder-angaende-dodsfall-som-kan-ha-orsakats-av-yttre-paverkan.pdf/
https://polisen.se/siteassets/dokument/riktlinjer/riktlinjer-om-atgarder-angaende-dodsfall-som-kan-ha-orsakats-av-yttre-paverkan.pdf/
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Länkar gällande donation och transplantation 
 
Donation 
Socialstyrelsen  
Vävnadsrådet  
Slutrapporten Nationellt DCD-projekt 
Nationella DCD-projektets protokoll 
Kvalitetshandbok – Mätetal för organdonation avlidna vavnad.se/organ/dokument 
IVO – inspektionen för vård och omsorg  
SFAI – Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård  
Rättsmedicinalverket     
EDQM – Guide to the quality and safety of organs for transplantation  
Enheten för Organkoordinering – Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
OFO – Organisationen För Organdonation, Mellansverige  
Organ och vävnadsdonation – Södra sjukvårdsregionen  
MOD – Mer Organdonation  
Livet som gåva  

 
Transplantation  

Svensk Transplantationsförening  
Scandiatransplant  

 
Internationella (donation och transplantation) 
Eurotransplant 
ESOT (European Society of Transplantation) 
NHSBT - National health service Blood and Transplant – (UK)  
DTI – Donation & Transplantation Institute (TPM – Transplant Procurement Management ESP)  
ISHLT – The International Society for Heart and Lung Transplantation  
ISODP – International Society for Organ Donation and Procurement  
NATCO – North American Transplant Coordinator Organization 
GODT – Global Observatory on Donation and Transplantation 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/organ-och-vavnadsdonation
http://vavnad.se/
https://vavnad.se/wp-content/uploads/2020/03/dcd-slutrapport-hemsidan.pdf
https://vavnad.se/wp-content/uploads/2020/03/permanent-dcd-protokoll-version-2-0.pdf
http://vavnad.se/organ/dokument/
http://www.vavnad.se/organ/dokument
https://ivo.se/
https://sfai.se/
https://www.rmv.se/
https://www.edqm.eu/
https://www.edqm.eu/en/guide-quality-and-safety-of-organs-for-transplantation
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/verksamhet-transplantationscentrum/enheter/enheten-for-organkoordinering/
https://www.ofomellansverige.se/
https://sodrasjukvardsregionen.se/organ-och-vavnadsdonation/
https://merorgandonation.se/
https://www.livetsomgava.nu/
https://svensktransplantationsforening.se/
http://www.scandiatransplant.org/
https://www.eurotransplant.org/
https://www.esot.org/
https://www.nhsbt.nhs.uk/
https://tpm-dti.com/
https://ishlt.org/
https://www.tts.org/isodp-about/isodp-presidents-message
http://www.natco1.org/home/index.asp
http://www.transplant-observatory.org/
http://www.transplant-observatory.org/
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IVO – Anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar – 
organ 
 
Av Lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ, §6, framgår 
det att vårdgivaren utan dröjsmål ska anmäla allvarliga avvikelser och allvarliga biverkningar till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det går bra att göra en första preliminär anmälan och sedan 
komplettera med en slutgiltig anmälan som märks med det diarienummer som IVO gett den första 
anmälan. 
 
En vägledning för vad som kan anses vara en allvarlig avvikande händelse samt biverkan är framtagen 
av Vävnadsrådet, finns på www.vavnad.se välj ”Kvalitetshandbok Bilaga 6 Bedömning av allvarliga 
händelser och biverkningar – organ” 

 

Blanketter för anmälan 
Blankett för anmälan av allvarlig avvikande händelse och anmälan om allvarlig biverkning finns på 
IVO’s hemsida 

 
Anmälan sänds till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Box 451 84 
104 30 Stockholm 
 
alternativt: 
registrator@ivo.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012263-om-kvalitets--och-sakerhetsnormer_sfs-2012-263
http://www.vavnad.se/
https://vavnad.se/organ/dokument/
https://vavnad.se/organ/dokument/
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/blanketter/donations--och-transplantationsverksamheter/anmalan-av-allvarlig-avvikande-handelse-manskliga-organ.pdf
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/blanketter/donations--och-transplantationsverksamheter/anmalan-allvarlig-biverkning-manskliga-organ.pdf
https://www.ivo.se/
mailto:registrator@ivo.se

