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Begäran att organisationen för organdonationer och fördelning av organ från avlidna
utreds
Med anledning av den pågående översynen av transplantationslagen och kommande proposition vill
Njurförbundet uppmärksamma regeringen om de regionala skillnader i väntetider som råder för patienter som väntar på organtransplantation (Dagens Medicin 2017-03-01). Utdrag ur Svenskt Njurregisters årsrapport (SNR) 2016 bifogas där väntetider för njurtransplantationer redovisas. Njurförbundet anser att det är orimligt att skillnaden i väntetid mellan transplantationsenheterna kan röra sig
om flera år för en njurtransplantation. Vi vill därför ställa följande fråga:
Är det regeringens uppfattning att organ från avlidna som doneras i Sverige för transplantationsändamål ska betraktas som en gemensam nationell resurs som ska fördelas i landet efter behov,
eller är det de lokala sjukvårdshuvudmännen som enligt nuvarande regelverk helt har bestämmanderätten om organen så att de enbart fördelas till patienter i den egna regionen?
Enligt Njurförbundets uppfattning är de organ som doneras från avlidna en nationell resurs och angelägenhet vilket innebär att fördelningen bör ske utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Nuvarande organisation för donationsverksamheten har fungerat under flera decennier och är knuten till respektive
transplantationsenhet och deras upptagningsområden. Vi anser att organisationen för organdonationer och fördelningsprinciperna, tillsammans med regionala brister i donationsverksamheten, är de
främsta orsakerna till de kraftiga skillnaderna i väntetider för patienterna. Sverige skiljer sig från
många andra länder där man ser donerade organ från avlidna som en gemensam nationell resurs.
Njurförbundet begär att regeringen utreder förutsättningar för en ny nationell organisation för donationsverksamheten så att organ från avlidna fördelas rättvist oberoende av transplantationsenhet.
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