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DISPOSITION:

• Organdonation i Sverige förr, idag 
och i framtiden

• Vad är DCD? Internationell utblick

• Donationsutredningen oktober 2015

• DCD-Workshop oktober 2015

• DCD-projektet Vävnadsrådet SKL 
2016 - 2019



ORGANDONATION I FRAMTIDEN?
En befintlig och en ny donationsprocess

• Befintlig: Donation vid total hjärninfarkt primärt (primär hjärnskada) 
med bibehållen cirkulation/ventilation tack vare pågående 
intensivvårdsbehandling med respirator – DBD - Donation after Brain 
Death

• Ny: Donation vid total hjärninfarkt sekundärt till upphörd cirkulation –
”döden inträffar efter cirkulationsstillestånd”  - DCD - Donation after
Circulatory Death

• Inget nytt dödsbegrepp

• SAMMA DÖD – total hjärninfarkt
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VARFÖR DCD?
Jo 

förvalta svenska befolkningens 
positiva donationsvilja och 

möjliggöra för fler patienter att bli 
transplanterade



DONATION AFTER CIRCULATORY 
DEATH

• UR  MIN VERKLIGHET:
• Hjärtstopp
• Svårt hjärnskadad patient
• RLS 8. Utslagna hjärnstamsreflexer. 
• Utvecklar ej total hjärninfarkt
• Fortsatt vård bedöms ej gagna patienten – beslut att 

avbryta
• I brytpunktssamtal med närstående kommuniceras och 

förankras beslutet
• Närstående efterfrågar möjligheten att deras anhöriges 

önskan att få donera organ skall tillmötesgås.
• Idag inte möjligt. Vävnad en möjlighet. 
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Antal donatorer - Sverige 
1981-2016
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Organdonation i Sverige förr, 
idag och i framtiden



DONATION AFTER CIRCULATORY 
DEATH

• ”Alla dessa förkortningar”

• DBD - Donation after Brain Death –
Internationellt och Sverige idag!

• DCD - Donation after Circulatory Death 
(tidigare Donation after Cardiac Death, Non-
Heart Beating Donation) – internationellt och 
Sverige i framtiden? 
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DONATION AFTER CIRCULATORY 
DEATH

• MEDICINSK HISTORIA:

• Innan ”hjärndöds begreppet” (= total 
hjärninfarkt) omhändertogs organ för 
donation/transplantation från ”Non-Heart
Beating Donors” DCD också i Sverige

• Total hjärninfarkt konstaterades enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter

• Dock patienten inte död enligt svensk lag

• Beslut om donation av organ
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DONATION AFTER CIRCULATORY 
DEATH

• Respiratorn stängdes av på operationsalen

• Upphävd cirkulation inväntades

• Donationsingreppet utfördes utan pågående 
cirkulation – varm ischemi - bråttom!

• DCD: Organ som inte kunde 
omhändertas/tranplanteras: hjärta
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DONATION AFTER CIRCULATORY 
DEATH

• KONSEKVENS I SVERIGE: 

• Svenskar skickades utomlands för 
hjärttransplantation – länder med annat 
dödsbegrepp - ”utnyttja” ett annat land - en 
annan befolkning!

• Etiskt försvarbart?
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DONATION AFTER CIRCULATORY 
DEATH

• Mitten/slutet av 1970-talet infördes i fler 
länder hjärnrelaterade dödskriterier 
”hjärndöd” – öppnade för nya möjligheter till 
donation/transplantation

• DBD: Organ och vävnader som kan 
omhändertas/transplanteras: hjärta, lungor, 
lever, njurar, pancreas, tarm,  hud, hornhinnor, 
hjärtklaffar, ben m.m.
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DONATION AFTER CIRCULATORY 
DEATH

• Sverige införde nytt dödsbegrepp 1988

• Lag om kriterier för bestämmande av 
människans död utfärdad 14 maj 1987

• 1 § ” Vid tillämpning av bestämmelser i lagen 
eller annan författning som tillskriver en 
människas död rättslig betydelse skall gälla att 
en människa är död när hjärnans funktioner 
totalt och oåterkalleligt har fallit bort” (d.v.s. 
total hjärninfarkt - ”Hjärndöd”) 
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DONATION AFTER CIRCULATORY 
DEATH

• Diagnostik av total hjärninfarkt på IVA - patienten död

• Beslut om donation av organ 

• Donationsoperation under pågående adekvat 
cirkulation och syresättning av organen

• Kirurgi under ”kontrollerade lugna” former

• Respiratorn stängs av när alla organ är fripreparerade 
och ”spolning” kan startas

• Donatorns cirkulation stannar när organen är ”säkrade”

• Bättre transplantationsresultat från DBD donatorer
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DONATION AFTER CIRCULATORY 
DEATH

• Från 1988 hjärttransplantation möjlig i Sverige

• Bättre kvalitet på donerade organ – undviker 
varm ischemi som skadar donerade organ –
sämre transplantationsresultat. 

• MEN PROBLEMET KVARSTÅR TROTS DETTA 
NÄMLIGEN………………………………………..
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Utan donation ingen transplantation!

svnuppsalaorebro.se



ANDRA PATIENGRUPPER MÖJLIGA 
SOM DONATORER?
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Donation i framtiden - Vad är 
DCD? Internationell- utblick



MASTRIICHT KLASSIFIKATION DCD
Definition Länder

I: Okontrollerad Död vid ankomsten 
till sjukhus

Akutmottagningen
Transplantations-
centra

Spanien. Frankrike. 
Italien.

II: Okontrollerad Död på sjukhus –
akutmottagningen 
- avbruten 
återupplivning

Akutmottagningen
Transplantations-
centra

Spanien. Frankrike. 
Italien.

III: Kontrollerad Planerat
avbrytande av 
livsuppehållande 
behandling 

Intensivvårds 
avdelningen

Belgien. Holland. 
Storbritannien. 
USA. Australien. 
Nya Zeeland. 
Spanien. Norge. 
Kanada.

IV: Okontrollerad Hjärtstopp hos 
patient som är 
förklarad hjärndöd

Intensivvårds 
avdelningen
Transplantations 
centra

Spanien.
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DELVIS ÅTER TILL TIDEN FÖRE 1988
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International donation rates, 2012
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International donation rates, 2012
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Stockholm, September 26th, 2011

Cause of death in DCD donors
2009 - 2010

Neurological deaths n = 355

Intracerebral haemorrhage 178

Hypoxic-ischaemic encephalopathy 108

Traumatic brain injury 37

Intracerebral thrombosis 29

Tumour 2

Meningitis 1

Non-neurological deaths n = 29

Multi-system organ dysfunction 13

Acute respiratory failure 7

Liver failure 5

Chronic lung disease 3

Myocardial infarction 1

Most, but not all, DCD 

donors have a 

neurological cause of 

death.



Controlled DCD within end of life care
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Controlled DCD – outcomes

Kidney transplant outcomes for DBD/DCD 

donors

Graft survival
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Vad händer i Sverige?



DONATIONSUTREDNINGEN

• DCD Kategori III föreslås införas i Sverige

• Ett nationellt protokoll förespråkas



Utredningens förslag i korthet

• Utredningen anser att det ska finnas legala 
förutsättningar även i Sverige för att 
genomföra donation då döden inträffat efter 
cirkulationsstillestånd. 

• Utredningens förslag till regler om 
samtyckesutredning och medicinska insatser 
inför donation ger legala förutsättningar för 
donation även i de fall då döden inträffar efter 
cirkulationsstillestånd.



DCD
• Erfarenheter från de länder som tillämpar 

donation då döden inträffat efter 
cirkulationsstillestånd har visat på behovet av 
ett samordnat arbete för att ta fram nationella 
protokoll och riktlinjer mellan relevanta 
nationella myndigheter och professionen. 

• Utredningen anser att ett motsvarande arbete 
behöver genomföras i Sverige för att 
säkerställa en enhetlig nationell tillämpning





DCD-Workshop

• Det fjärde DCD-mötet i Sverige  - SOTA-möten
• 2 dagars nationellt workshop
• Ca 100 deltagare från hela landet och alla 

”relevanta” professioner 
• Donationsutredningens slutrapport – förespråkar 

ett införande av DCD i Sverige - presenterad av 
Anders Milton ”live” under inledningen av mötet

• Föreläsare från Norge, Storbritannien, Sverige
• MEN…………………………………………………..



DCD-Workshop
Exempel på frågeställningar del II:

• Hur ska implementeringen av DCD gå till i Sverige 
för att säkra en trygg och välfungerande framtida 
verksamhet?

• Vilka intressenter bör ingå i processen för 
implementeringen?

• Vilka resurser behövs? 

• Vilka framgångsfaktorer finns för att lyckas?

• Vilka hinder finns? Förslag på hur dessa hinder 
skall lösas?



DCD-Workshop
• Del II: Implementering av DCD i Sverige

• Att ett pilotinförande förespråkas, framgång 
bygger på goda exempel från andra länder, 
tydliga nationella riktlinjer som 
sjukvårdspersonalen och övriga parter inom 
vården känner sig bekväma att arbeta utifrån.

• Förankring – kommunikation och utbildning = 
nyckelord för framgång!



DCD-Workshop
• SÅLEDES……………………………………………………

• Förslag från donationsutredningen emottogs 
positivt

• Ett möjligt införande av DCD i Sverige 
emottogs ”försiktigt” positivt – dock med vissa 
förbehåll



HÖSTEN 2015 – ”EN BRYTPUNKT”

DCD-Workshop – genomfört oktober 2015

Donationsutredningen – förespråkar ett 
införande av DCD III i Sverige oktober 2015

DCD-projektet SKL – godkänt och startat 
december 2015



”DCD - PROJEKTET”
”Ordnat nationellt koordinerat införande

av ny medicinsk teknik”
DCD III

DCD-projektet 37
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Nationella rådet för organ, vävnader, 
celler och blod (Vävnadsrådet) är ett 
rådgivande samarbetsforum för 
vårdgivare och profession inom 
Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL).



PROJEKTGRUPP DCD

• Projektledare: Kerstin Engman 
• Medlemmar:
• Kerstin Karud transplantationskoordinator Malmö
• Linda Gyllström Krekula socionom Karolinska 

sjukhuset Huddinge
• Hans Lindblom RDAS Stockholm – Gotland
• Markus Gäbel transplantationskirurg Göteborg
• Medicinskt och etiskt ansvarig:
• Stefan Ström RDAL Uppsala Örebro 

sjukvårdsregion



:

PROJEKTMÅL

• Ett nationellt protokoll baserad på DCD kat III och 
i enlighet med internationellt etablerad 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Det nationellt protokollet är förankrat hos 
berörda parter och utvärderat i pilotprojekt. 

• En plan för införande av protokollet, som 
regionerna kan ta ställning till. 

• En förvaltningsorganisation till vilken projektet 
överlämnat protokollet och andra viktiga resultat 
för förvaltning och fortsatt utveckling.



Berörda verksamheter
• Intensivvården SFAI &  SIS

• Svensk Neurokirurgisk förening, Svensk
Neurologisk förening, Svensk förening för
Akutsjukvård, Svensk förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin

• Riksföreningen AnIva

• Svensk Sjuksköterskeförening

• Riksföreningen för Operationssjukvård

• RDAL / RDAS-gruppen I Sverige



Berörda verksamheter (forts)

• Svensk Transplantationsförening

• Svensk Thoraxkirurgiskförening

• Nationella Nätverket
Transplantationskoordinatorer Organdonation
(NNTO)

• Patientorganisationer (Njurförbundet)

• Svensk Njurmedicinsk förening

• Nationella EDHEP gruppen



Berörda verksamheter (forts)

• Livet som Gåva

• MOD Mer Organ Donation

• Svenska Läkaresällskapet – Etik delegationen

• OFO-etkråd

• Donationsrådet

• Socialstyrelsen

• Med flera……………………..





UTMANINGAR - MÖJLIGHETER

• Att införa DCD rent tekniskt – enkelt – kopiera 
protokoll – koncept från annat land! Översätt till 
svenska och anpassa till lokala förutsättningar

• Att införa DCD kräver dock förankring hos alla 
parter!

• Allmänheten – tror redan att DCD finns!

• Förankring och acceptans hos hälso- och 
sjukvårdens medarbetare är grunden för lyckat 
genomförande! 



UTMANINGAR - MÖJLIGHETER

• Hur att lyckas?
• Information
• Förankring
• Utbildning
• Skapa förtroende
• Ej bråttom
• Nationellt projekt med 

multidisciplinär –
multiprofessionell 
representation 

• Pilot

• Hur att 
misslyckas?

• Brist på information
• Otillräcklig förankring
• Otillräcklig utbildning
• Brist på förtroende
• ”Hastverk”
• Lokala projekt utan tydlig 

förankring



VAD HÅLLER DCD-PROJEKTET PÅ MED HÄR OCH 
NU?

Medlemmar i DCD-projektet Vävnadsrådet SKL

Linda Gyllström Krekula
Kerstin Karud
Hans Lindblom
Markus Gäbel
Kerstin Engman
Stefan Ström
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STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN 
SEPTEMBER 2016



S.Ström 55



DCD WORKSHOP
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Inventering av avbrytande av livsuppehållande 
behandling inom svensk intensivvård 2016

•Frågeställning: ”Finns potential inom svensk 
intensivvård att införa DCD III?”
•Alla intensivvårdsavdelningar i Sverige inbjudna att 

medverka
• Inventeringsperiod – fyra månader våren 2016
•528 registrerade patienter
•Fokus på omfattningen av avbrytandet på olika 

intensivvårdsavdelningar, förekomst av möjliga 
kontraindikationer samt relevant tidsfönster ur ett 
DCD-perspektiv för avbrytandet och konstaterande 
av död?





17 %

30 %



54%

HUR MÅNGA ÄR MULTI??

Jo 2 eller fler!!



80 % vardagar



60 % inom 120 minuter



SLUTSATSER OCH FUNDERINGAR SAMT 
SPEKULATIONER FRÅN INVENTERINGEN:

•Det finns stort engagemang från verksamheten!

• Få frågor 

• Extrapolering av inkomna data: 

• 528 patienter på 4 månader => ca 1580 patienter på 12 
månader? (knappt 2 % av alla dödsfall/år I Sverige)

• Kan 5- 10 % vara aktuella för DCD? => 80 - 160 DCD-
kandidater?

•Om 50% av dessa inte går hela vägen => 40  – 80  DCD-
donatorer =>  80 – 160 DCD-njurar?  40 - 80  levrar? 40 -
80 par lungor? 



Vad är behovet av organ?

 Patienter som väntar på organ 2016

Njure: 685

Lever: 69

Hjärta: 31 
Lunga: 30

Pancreas: 6
Pankreas + Njure: 18

Tarm: 0 
Cell-öar: 25

 Totalt väntade 864 personer på nytt organ. 
(Några väntade på en transplantation av fler organ än ett)

 I USA dör 20 personer varje dag i väntan på ett organ 



SLUTSATSER OCH FUNDERINGAR SAMT 
SPEKULATIONER FRÅN INVENTERINGEN:

• Ca 60 % av patienterna dör inom 120 minuter

• Avbrytande av vård: 80% vardagar  --- 20% helgdagar

• Patienterna finns redan inom svensk intensivvård! Ingen ny 
patientgrupp!

• Ökad arbetsbörda koordinatorer och kirurger med 80 - 160 
DCD-försök/år. Jmf DBD 2015 167 st! => 80 - 160/167= 48 -
96 % ökning av donationsprocesser från avlidna donatorer?

• Kan transplantation och transplantationskoordinatorerna 
hantera detta med dagens bemanning?

• Större engagemang från intensivvården kommer att krävas –
längre vårdtider på IVA? Tillgång till operationssalar?



VARFÖR DCD?
Jo 

förvalta svenska befolkningens 
positiva donationsvilja och 

möjliggöra för fler patienter att bli 
transplanterade



ORGANDONATION I FRAMTIDEN?
En befintlig och en ny donationsprocess

• Donation vid total hjärninfarkt primärt (primär hjärnskada) med 
bibehållen cirkulation/ventilation p.g.a. pågående 
intensivvårdsbehandling med respirator – DBD - Donation after Brain 
Death

• Donation vid total hjärninfarkt sekundärt till upphörd cirkulation –
”döden inträffar efter cirkulationsstillestånd”  - DCD - Donation after
Circulatory Death

• Inget nytt dödsbegrepp

• SAMMA DÖD – total hjärninfarkt
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Controlled DCD – outcomes

Vård i livets slutskede -

möjligheten att donera

organ och vävnader

INTENSIVVÅRDENS ANSVAR



VARFÖR DCD?

• Vad skiljer Sverige medicinskt - kulturellt –
etiskt m.m. från Storbritannien, Norge, USA, 
Kanada, Nederländerna, Belgien, Frankrike, 
Spanien, Österrike, Italien, Schweiz, Tjeckien, 
Australien, Nya Zeeland med flera?



DCD på kommande SIS intensivvårdsmöten 
och SFAI-möten

• PRELIMINÄRT:

• 2017: Presentera förslag till protokoll och flöden inför piloten 
och val av pilotsjukhus

• 2018: Redovisa utfall av genomförd pilot samt förbättringar av 
det testade protokollet

• 2019: Summering av projektet och dess genomförande samt 
presentation av fortsatt förvaltning 



Tack för uppmärksamheten!
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Stefan Ström 
Överläkare Operationskliniken Västmanlands sjukhus Västerås
Regionalt Donationsansvarig Läkare Uppsala Örebro sjukvårdsregion
Medlem i Svenska DCD-projektet Vävnadsrådet SKL
stefan.strom@ltv.se


