
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 

SAMTYCKE TILL 
ORGANDONATION 

Caroline Gremillet  
 
 

Examensarbete i offentlig rätt, 30 hp 
Examinator: Mauro Zamboni 

Stockholm, Höstterminen 2017 

 



 2 

Abstract	
 

There is a worldwide urgency for organ donations and people are dying on a daily basis 

because of the lack of organs. There are several factors contributing to a countries donation 

rate, among them the legal form for consent to organ donation. The ways in which one can 

harvest organs vary depending on the national legislation and practice. The overall aim of this 

paper is to examine the kind of consent for organ donations that is practiced in Sweden, why 

this form of consent has been chosen over other forms and to compare this form of consent 

for organ donations with some other forms that exist in other countries. There are so called 

opt-in and opt-out systems, where one can either report their willingness to donate organs and 

these will then be collected after death (opt-in), or one can report their unwillingness to 

donate and everyone who has not signed up will be up for possible organ donation (opt-out). 

In Sweden, a person can tell their family about their wishes to donate, sign up at a donor’s 

registry or carry a donation card in their wallet as a way of informing their own surrounding 

about their attitude towards organ donation. If one of these three ways has been used to 

inform about their wishes to donate, their organs can be harvested. If the person’s wish is not 

known and the investigation regarding the potential consent to organ donation shows that 

there is no evidence the person would have minded a donation, those organs are also 

permitted for organ donation. This constitutes a so-called presumed consent. The family can 

however use their right to veto and forbid organ donation when the wish of the diseased is 

unknown. There are other systems in play in other countries with both benefits and 

disadvantages that are considered in this text. 
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Förkortningar	
 
BrB                 Brottsbalk (1962:700) 
DAS                Donationsansvarig sjuksköterska 
DAL                Donationsansvarig läkare  
DAS                Donationsansvarig sjuksköterska 
DBD               Donation efter hjärndöd då döden inträffat genom primär hjärnskada 
DCD               Tillvaratagande av organ då döden inträffat efter cirkulationsstillestånd  
DDR                Dead donor rule 
DOSS              Donationsspecialiserade sjuksköterska 
EDQM            European directorate for the quality of medicines and healthcare  
HSL                Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  
IVA                 Intensivvårdsavdelning 
OSL                 Offentlighets- och sekretesslag (209:400)  
PDL                 Patientdatalag (2008:355) 
PL                    Patientlag (2014:821) 
Prop.                Proposition  
PUL                 Personuppgiftslag (1998:204)  
RF                    Regeringsformen 
SIR                   Svenska intensivvårdsregistret  
SMER              Statens medicinsk-etiska råd 
SOU                 Statens offentliga utredningar 
SOSFS             Socialstyrelsens författningssamling  
WHO               World health organization  
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	
 

Årligen sker cirka 700 organtransplantationer av bland annat njure, lunga, hjärta, 

bukspottskörtel och lever i Sverige.1 För mottagaren av organet är det ofta ett livsnödvändigt 

ingrepp att få ett nytt organ. De flesta transplanterade patienters ingrepp är framgångsrika och 

cirka 80 procent av organen fungerar efter fem års uppföljning. Antalet organdonatorer 

varierar per år och har sedan 2000 skiftat mellan 11 och 17 donatorer per miljon invånare och 

år i Sverige.2 Detta att jämföra med 35 donatorer per miljoner invånare och år i Spanien, ett 

av de länder där flest organdonationer sker. En organdonator har potential att transplantera 

upp till åtta olika mottagare.3 En donator ger i genomsnitt organ till fyra andra personer. 

Sverige har ett relativt lågt antal organdonatorer sett till jämförbara länder vilket delvis är på 

grund av att man inte tillvaratar organ då döden inträffat efter cirkulationsstillestånd, en form 

kallad DCD - donation efter avbruten intensivvårdsbehandling.4 Årligen avlider ett antal 

patienter i väntan på en organtransplantation, siffrorna varierar för hur många som avlider 

men har på senare år varit kring 40 patienter årligen.5 Viljan till organdonation bland 

befolkningen är hög i Sverige med uppemot 80 procent av folket som är positivt inställda till 

att donera, att jämföra med genomsnittet i EU på 55 procent.6 

 

Det finns olika former av samtyckeskrav i olika länder som används vid olika typer av 

donation. I Sverige finns speciallagstiftning i form av lagen (1995:831) om transplantationer 

m.m. (hädanefter transplantationslagen) som fordrar samtycke av den enskilda individen för 

att möjliggöra donation av organ från levande donatorer och som huvudregel vid donation där 

donatorn avlidit.7 För den som inte tagit ställning till organdonation kan de närstående bidra 

till att utröna den avlidnes troliga inställning till donation, vilket framgår i 3-4 §§ 

transplantationslagen. Är den inte känd, och det inte framkommer uppgifter om att patienten 

varit negativt inställd till organdonation, så förväntas en individ vara positiv till donation 

vilket även kallas för presumerat samtycke och framgår i 3 § transplantationslagen. Andra 

                                                
1 SOU 2015: 84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 78. 
2 A. bet s. 163.  
3 A. bet. s. 173.  
4 A. bet. s. 172.  
5 A. bet. s. 178.  
6 A. bet. s. 96 och 163  
7 A. bet. s. 179.  
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former av samtycke som råder i andra delar av världen är kvalificerat samtycke som i till 

exempel Storbritannien (utom Wales) där anhöriga lämnar samtycke och det inte finns en 

presumtion om samtycke vid okänd vilja. I Australien används istället s.k. obligatoriskt 

samtycke där familjen måste tillfrågas för att bekräfta den avlidnes beslut om donation.8 

Frankrike har presumerat samtycke vid organdonation såvida inte den avlidne gjort sin vilja 

att inte donera organ känd under sin livstid.9 Samtyckesformen i Frankrike har tidigare 

inneburit att läkare tillfrågat anhöriga om den avlidnes vilja vilket resulterat i att uppemot en 

tredjedel av anhöriga förbjudit donation.10 Sedan 1 januari 2017 har ny lagstiftning tillkommit 

som inneburit att alla människor i Frankrike kan bli donatorer när de avlider om de under sin 

livstid inte registrerat sin vilja att avstå donation, även om närstående är negativt inställda till 

donation. Närstående ska numera enbart informeras istället för att tillfrågas om donation i 

Frankrike.   

 

Den 28 februari 2013 initierades en offentlig utredning för en översyn av 

donationsverksamheten i Sverige.11 I utredningen framkom bland annat att en del insatser för 

att kunna fullfölja en transplantation av organ är i behov av ytterligare reglering för att 

förtydliga vad ett samtycke till organdonation innefattar. Vidare diskuterades i utredningen 

bland annat vikten av nationell samordning, etiska betänkanden och olika förslag på 

lagförändringar kring donation för att bland annat öka antalet donationer per år, statistik kring 

donation och ersättning till levande donatorer.  

 

Mot bakgrund av de tänkbara och faktiska konsekvenserna som de olika samtyckesformerna 

kring organdonation kan få kommer jag i denna uppsats att närmare granska samtyckesformen 

för organdonation av avlidna personer i Sverige och analysera hur samtyckesformen är 

konstruerad. Vidare kommer jag att behandla varför Sverige har valt denna form för samtycke 

till skillnad från några av de andra samtyckesformerna som existerar i andra länder och 

diskutera tänkbara för- och nackdelar med hur gällande regler är utformade i situationer när 

viljan till organdonation är känd respektive okänd hos den avlidna.  

                                                
8 A. bet. s. 301-313.  
9 Organ donation in France: legislation, epidemiology and ethical comments, 2009.  
10 Kim Willsher, France introduces opt-out policy on organ donation. 
https://www.theguardian.com/society/2017/jan/02/france-organ-donation-law.  
11 Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04), som publicerats i form 
av delrapporter och resulterat i betänkandet ”Organdonation. En livsviktig verksamhet.” SOU 
2015: 84.  
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1.2 Syfte & frågeställningar  
 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera samtyckesformen för donation av 

organ i Sverige. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att diskuteras:  

 

• Vilken form av reglerat samtycke vid organdonation från avliden patient har vi idag i 

Sverige och varför? 

• Vilka andra vanliga former av samtycke vid organdonation av avliden patient finns i 

andra länder? 

• Vilka huvudsakliga rättsliga argument ligger bakom det valda samtyckeskravet i 

Sverige?  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsen behandlar de föreslagna lagändringarna i transplantationslagen (1995:831) 

beträffande samtycke till organdonation som förmodas träda i kraft den 1 juli 2018. Det är av 

betydelse för frågeställningarna i uppsatsen om samtyckesformen i Sverige vad utredningen 

som mynnade i de föreslagna lagändringarna behandlade och därför kommer särskild fokus 

ligga på SOU 2015:84 och vad utredningen resulterade i. Uppsatsen skrivs innan de 

föreslagna lagändringarna trätt i kraft varför faktiska konsekvenserna av ändringarna inte 

kommer kunna behandlas inom ramen för denna uppsats. Istället förs en hypotetisk diskussion 

kring de eventuella konsekvenserna av ändringarna.  

 

Vad avser jämförelsen med andra samtyckesformer i andra länder syftar detta endast till 

jämförelser på en övergripande nivå och då det givetvis kan förekomma avvikelser från 

generella bestämmelser som kommit till uttryck genom rådande praxis i respektive land, 

vilket inte kommer att bli föremål för granskning i denna uppsats, då det sträcker sig bortom 

uppsatsens omfång och syfte.  

 

Vidare ligger fokus på donationer av organ varför transplantation av blod och vävnad inte 

behandlas i denna uppsats.12 Uppsatsen tar främst sikte på vuxnas förmåga till samtycke till 

                                                
12 För transplantation av vävnader gäller dessutom annan lagstiftning, se lagen (2008:286) om 
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, och för blod, 
lagen (2006:496) om blodsäkerhet.  
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organdonation och kommer inte i någon större utsträckning utreda och analysera barns 

särskilda ställning i transplantationslagen. Uppsatsen kommer inte heller behandla samtycke 

hos personer med inskränkt juridisk kapacitet att samtycka till organdonation, såsom person 

som lider av psykiskt störning och som står under ansvaret av en god man eller förvaltare, då 

det inte ligger inom ramen för denna uppsats.  

 

Fokus för uppsatsen är de rättsliga kraven för genomförande av organdonation i situationer 

med avlidna potentiella donatorer som man vet respektive inte vet vad de hade velat göra med 

sina organ efter döden, då samtycket från levande donatorer kräver en annan process som 

omfattar andra juridiska, medicinska och etiska överväganden än den för avlidna donatorer. 

Däremot kommer samtycke vid donation av organ från levande donatorer behandlas i korthet 

för att jämföra lagstiftningen på området, utan att föra en fördjupad diskussion och analys av 

juridiken och etiken kring det.  

 

1.4 Metod 
 

I denna uppsats har en rättsvetenskaplig metod använts för att besvara frågeställningarna i 

avsnitt 1.2. Valet av metod syftar till att klarlägga gällande rätt vad avser samtycke till 

organdonation för avliden person i Sverige.  

 

I enlighet med den rättsdogmatiska metoden har traditionella rättskällor såsom författningar, 

propositioner, rättspraxis och doktrin använts för att fastställa innebörden av gällande rätt och 

identifiera tänkbara problem inom juridiken kring samtycke till organdonation av levande och 

avliden person.13 I och med att svenska domstolar inte prövat frågan om organdonation av 

avliden person vad gäller tillämpningen av 3-4 §§ transplantationslagen, så finns ingen 

rättspraxis på området. Därav har någon sådan praxis inte kunnat beaktas. För att kunna arbeta 

så nära den rättsdogmatiska metoden som möjligt trots den uteblivna praxisen och den 

därigenom uteblivna redogörelsen för och analysen av praxis har en intervju ägt rum med en 

yrkesverksam sjuksköterska på området för organdonation för att erhålla ett perspektiv på hur 

samtyckesfrågan kan manifesteras i verkligheten och kunna föra en diskussion kring det i 

brist på praxis. Lagtext har det starkaste rättsvärdet då uppställningen inom den 

                                                
13 Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 u., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2014 s. 29. 
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rättsvetenskapliga metoden är hierarkisk och i sig ett uttryck för legalitetsprincipen, en 

grundläggande princip i en rättsstat som innebär att rättsliga åtgärder måste ha sin grund i lag 

och finns uttryckt ibland annat regeringsformen 2 kapitel 10 § (RF).  

 

Utöver ovan uppgivna källor har andra kunskapskällor som offentliga utredningar samt 

officiella textpublikationer av organisationer knutna till organdonation såväl nationellt som 

internationellt granskats för att utveckla en förståelse för de olika komponenterna som ingår i 

processen kring organdonation och därigenom utveckla en förståelse för tänkbara problem vid 

utformningen och tillämpningen av juridiken.  Den primära rättskällan har i denna uppsats 

utgjorts av lagtext knuten till organdonation och lagarnas förarbeten har analyserats för att få 

information om det tänka tillämpningsområdet.  

 

Utöver de ovan nämna rättskällorna används, i viss utsträckning, även material från andra 

vetenskapliga discipliner. Exempelvis används statistik från medicinska publikationer. Detta 

material används inte för att fastställa gällande rätt, utan för att konkretisera problematiken 

med det behandlade området.  

 

1.5 Disposition 
 

Denna uppsats består av sex kapitel. I uppsatsens första kapitel redogörs för val av ämne, 

syftet med uppsatsen, metod för att besvara frågeställningarna och avgränsningar i denna 

metod.  

 

Vad organdonation är, vilka huvudsakliga typer av organdonation som finns och en 

översiktlig historik kring organdonationer berörs såväl ytligt i inledningen som mer ingående i 

kapitel två. Det är viktigt att förstå de olika typerna av organdonation som existerar då de 

aktualiserar olika typer av lagstiftning, kräver olika sorters samtycke, ibland har olika former 

för samtycksgivandet samt kan orsaka olika slags problem vid tillämpning och utgör därför 

den inledande delen av uppsatsen.  

 

En presentation av statisk kring antalet donationer som sker per år presenteras under kapitel 

två för att belysa behovet av donationer, vikten av att optimera förutsättningarna för 

möjligheten till donation genom tydlig lagstiftning samt för att kunna göra en jämförelse 
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mellan olika länders organdonationsfrekvens och analysera dess eventuella koppling till 

samtyckeskrav. Etiken inom sjukvården avhandlas också i kapitel två då det är en central 

aspekt inom donationsverksamheten och utgör grunden för resonemangen kring lagstiftningen 

som utvecklats på området för organdonationer. För att belysa olika etiska aspekter granskas 

bland annat svenska läkaresällskapets etiska riktlinjer, socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd kring organdonation samt annan litteratur på området för etik inom sjukvården. 

 

De tre olika samtyckesformerna för organdonation utvecklas i kapitel tre där de definieras och 

ges exempel på hur de tar sig uttryck i olika länder för att bygga på analysen och undersöka 

dess eventuella koppling till donationsfrekvensen. Nationell lagstiftning kring sjukvård 

generellt och organdonationer specifikt vad avser samtycke samt grundläggande principer för 

inom vården behandlas i kapitel fyra varpå en analys av bland annat transplantationslagen 

följer för att utreda vilka samtyckeskrav som råder i Sverige idag kring organdonation.  

 

Internationell lagstiftning med andra möjliga samtyckesprinciper än den som tillämpas i 

Sverige behandlas i kapitel fem. Syftet med kapitlet är att belysa andra system än det som för 

närvarande råder i Sverige för samtycke till organdonation samt tydliggöra vilka skillnader 

det innebär i praktiken att ha andra former för samtycke.  

 

Avslutningsvis följer i kapitel sex en sammanfattning av lagstiftningen och tillämpningar på 

området idag, fördelar och nackdelar med det nuvarande systemet, kommentarer om 

förändringarna som förmodas träda i kraft 1 juli 2018 och förslag på ytterligare 

förbättringsområden inom juridiken för organdonation för att optimera förutsättningarna för 

transplantation.   
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2. Organdonation 
2.1 Processen för organdonation	
	
I detta kapitel följer en redogörelse för vad organdonation är, hur utvecklingen sett ut på 

området för organdonation och transplantation och några av de etiska aspekterna som berörs 

inom lagstiftningen på området för organdonation. Donation innebär att en levande eller 

avliden person ger celler, vävnader eller organ till en levande mottagare. Processen är indelad 

i sex olika steg som kommer redogöras för i korthet.14 Första steget är identifikation av 

potentiella donatorer vilket innefattar alla intensivvårdspatienter som riskerar att 

diagnosticeras som hjärndöda och har pågående respiratorbehandling. Dessa screenas för 

kontraindikationer undertiden som de vårdas på ett sätt som gör att organens vitalitet 

bibehålls. Legala krav ska mötas, släktingar ska informeras och samtycke ska undersökas och 

inhämtas. En transplantationskoordinator kontaktas och förberedelser för transplantation 

initieras. Om alla kraven anses uppfyllda ska sedan organen som donerats allokeras enligt 

bestämda kriterier utifrån en väntelista. Transplantationen sker vanligtvis inom ett par timmar, 

dock kan njurtransplantation ske uppemot 24 timmar efter att organen avlägsnats från 

donatorn. Ett stort antal ur vårdpersonalen krävs ofta för att fullfölja processen och protokoll 

reglerar mellanstegen. Personer som är involverade i processen kallas donationsspecialiserade 

sjuksköterska (DOSS), donationsansvarig sjuksköterska (DAS) och donationsansvarig läkare 

(DAL). Därutöver tillkommer bland annat intensivvårdspersonal för vården av donatorn och 

anestesi- och operationspersonal för transplantationen.15  

 

Globalt sett utfördes 126 670 transplantationer av njure, hjärta, lunga, lever, bukspottskörtel 

och tunntarm år 2015.16 Det totala antalet avlidna donatorer var då 31 812 från donation efter 

hjärndöd då döden inträffat genom primär hjärnskada, på engelska kallat donation after brain 

death (DBD). Det finns länder där donation efter cirkulationsstillestånd tillämpas då andning 

och hjärtfunktion upphört, på engelska kallat donation after circulatory/cardiac death (DCD). 

Av de DBD och DCD som uppstod världen över år 2015 kunde totalt sett 27 927 personer bli 

donatorer. På väntelistan för ett nytt organ stod i slutet av 2015 cirka 143 000 patienter runt 

                                                
14 Organs, tissue and cells. Safety, quality and ethical matters concerning procurement, 
storage and transplantation. Council of Europe convention, resolutions, recommendations and 
reports. 2nd edition.  
15 SOU 2015: 84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s 81-82.  
16 http://www.transplant-observatory.org/data-charts-and-tables/chart/ hämtat 15/6/2017 



 14 

om i världen. I väntan på ett nytt organ avlider i genomsnitt 18 personer dagligen i världen.17 I 

Sverige dog 22 personer år 2016 i väntan på ett nytt organ.18  

                                                
17 https://www.edqm.eu/en/events/european-day-organ-donation-and-transplantation-eodd 
18 http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/Sidor/default.aspx hämtat den 11 september 
2017  
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Figur: källa Organdonationer i Sverige 2014 (2015-6-61), Socialstyrelsen. 
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Figuren ovan visar i siffror flödet som leder fram till en organdonation. Det framgår för år 

2014 att det var ungefär lika många fall där viljan till organdonation var känd som okänd. 

Man kan utläsa ur statistiken att det var ungefär 2,5 gånger vanligare att en avliden person 

vars inställning till organdonation var okänd resulterade i en presumtion om en positiv vilja 

till att donera organ än en presumtion om en ovilja att donera. Det finns alltså ett större antal 

tillfällen där lagstiftningen kring den okända viljan aktualiseras och en samtyckesutredning 

genomförs.  

 

2.2 Utveckling inom organdonation 
För att förstå dagens lagstiftning på området för organdonation krävs en förståelse för den 

medicinska utvecklingen som skett inom organdonation och transplantation. Under detta 

avsnitt följer därför en kort historik kring utvecklandet av organtransplantationer.  

 

De allra första transplantationerna ägde rum år 1869 då hud transplanterades.19 Njurar är nu 

det organ som i störst utsträckning behövs och transplanteras.20 De första försöken att 

transplantera njurar gjordes redan 1906 där organ från djur transplanterades till människor.21 

Dessa försök misslyckades och det skulle komma att dröja fram till 1936 innan försök med 

organ från människor transplanterades. Man kände vid den tidpunkten inte till de skadliga 

effekterna av brist på syre och avvaktade för länge med att ta ut njuren från donatorn för att 

den skulle fungera hos mottagaren. Först på 50-talet kom kunskap om organischemi, det vill 

säga effekten av brist på syre i organet, som nu kan hanteras genom respiratorvård. Även en 

utvecklad kirurgisk teknik för skapandet av anastomoser för kärlen till och från njuren och 

hantering av immunreaktioner som avstötning av det nya organet hos mottagaren skedde. Den 

första framgångsrika njurtransplantationen skedde när en njurtransplantation från en 

enäggstvilling till en annan genomfördes.  

 

Levertransplantationer tog längre tid att utveckla än njurtransplantationer och det var inte 

först på slutet av 60-talet dessa började äga rum. Vid denna tidpunkt började även hjärt- och 

lungtransplantationer att genomföras. Det var bland annat en upptäckt som skedde på tidigt 

80-tal av immunosuppression i form av läkemedlet ciklosporin (azatioprin) som blockerar 

vissa immunologiska cellulära svar som ledde till stora framsteg inom området för 

                                                
19 https://www.organdonor.gov/about/facts-terms/history.html 
20 http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/Sidor/default.aspx besökt 15/5/2017  
21 Organ transplantation: historical perspective and current practice. Watson & Dark.  
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transplantationer.22 Från början var läkemedlet utvecklat som ett antisvampläkemedel men 

kom alltså att användas inom transplantationsmedicin senare och revolutionerade denna på så 

vis att organ från annat än en enäggstvilling kunde doneras till mottagaren.   

 

Den första människan att genomgå transplantation i Sverige var år 1964 då en patient mottog 

en njure.23 Lagarna kring transplantation utvecklades kommande år och år 1988 infördes 

hjärnrelaterade dödskriterier i form av lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av 

människans död vilket möjliggjorde hjärt- och lungtransplantationer. Idag är njurar det 

vanligaste organet som transplanteras.24 

2.3 Etiska principer relevanta för organdonation 
 
2.3.1 Centrala medicinetiska principer  
Ett etiskt tänkande är en central aspekt inom svensk sjukvård vilket inbegriper 

organdonationer och genomsyrar lagtexten och förarbetena till lagarna som är knutna till 

donationsprocessen. Det är ett krav enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, 5 

kapitel 1 § 3 p att vård ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

och 5 kapitel 3 § att beaktande av samhällsetiska aspekter ska genomsyra en patients kontakt 

med vården. Vissa etiska principer är centrala för samtyckesutformningen och kommer därför 

behandlas i detta avsnitt. Inom sjukvården ligger fyra etiska principer till grund för mötet med 

patienten.25 Den första principen är autonomi, det vill säga patients rätt till självbestämmande 

och att dennes egna värderingar ska respekteras, vilket kommer till uttryck i bland annat 5 

kapitel 1 § HSL. Den andra principen är godhetsprincipen, sjukvårdspersonal ska göra gott. 

Den tredje principen är principen att inte skada och den fjärde principen är rättviseprincipen. 

Rättviseprincipen innebär att alla bör behandlas lika, men att det ibland kan vara motiverat 

med särbehandling vid till exempel organdonation då en donator har en sjukdom som kan 

överföras till mottagaren. I det fallet kan man inte gå donator till mötes trots en önskan att 

donera.  

 

                                                
22 Blockering av lymfocyter sker via T-cellsproliferationsinhibering. Ciklosporin började ges 
tillsammans med prednisolon. Watson & Dark.  
23 SOU 2015: 84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 78.  
24 http://merorgandonation.se/om-organdonation/statistik/ hämtat den 4 september 2017 
25 Etik – en introduktion, upplaga 3. Statens medicinsk-etiska råd, s.39-40.   
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Autonomiprincipen inom donation innebär att viljan ska respekteras hos en person som varit 

positivt inställd till donation genom att vidare undersöka möjligheten att genomföra en 

donation. Motsatsvis innebär autonomiprincipen att en vilja att inte donera organ ska 

respekteras och leda till att man avstår från organdonation.26   

 

Svenska läkaresällskapet har inte gett ut någon skrift på området organdonation, men har 

däremot en delegation för medicinsk etik som utformat ”etiska riktlinjer vid ställningstagande 

till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling”.27 Även här påpekas vikten av att 

försöka utröna patientens önskan vid beslut om behandling. Mer om dessa riktlinjer följer 

nedan.  

 

Två ledande etiska principer för organdonation är dead donor rule (DDR), regeln om avliden 

donator, och informerat samtycke. DDR innebär att organ enbart kan tas från en avliden 

patient och tagandet av organen får inte vara orsaken till patientens död. Det måste ske i 

enlighet med samtyckesdefinitionen enligt rådande lag och får inte ske när det finns skäl att 

tro att den avlidna skulle motsätta sig organdonation. Informerat samtyckes innebörd kommer 

redogöras för mer djupgående nedan, men innebär i korthet att vid donation från levande 

person ska samtycket från donatorn vara fritt och personen ska ha fått all information den 

behöver för att kunna fatta ett beslut om denne vill donera organ. 28   

2.3.2 WHO:s etiska principer kodifierade i svensk rätt  
I World health organization (WHO) resolution WHA63.22 återfinns en djupgående 

redogörelse för vissa etiska riktlinjer kring organdonationer i form av 11 principer som idag 

finns kodifierade i bland annat den svenska transplantationslagen.29 Den första principen 

innebär att cell, vävnads- och organdonationer får ske i transplantationssyfte om det 

samtycket som lagen kräver har införskaffats, samt att det saknas anledning att tro att den 

avlidna skulle ha invändningar mot donationen. Detta är införlivat i svensk lag i 3-4 §§ 

transplantationslagen. En mer detaljerad redogörelse för de olika samtyckesformer som kan 

råda återfinns i kapitel i denna uppsats. Den andra vägledande principen stadgar att den läkare 

som fastställer döden hos den potentiella donatorn inte bör vara direkt involverad i 

                                                
26 A bet. s 93, 100, 103.  
27 Svenska Läkaresällskapet. Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och 
avbryta livsuppehållande behandling. http://www.sls.se/PageFiles/225/000012132.pdf 
28 Organ donation in adults: a critical care perspective. Intensive care med (2016) 42:305-315. 
Citerio etc.  
29 Cell Tissue Bank (2010), 11:413-419.  
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transplantationsproceduren vad gäller borttagandet av celler, vävnader eller organ och inte 

heller ha ansvar för vården av mottagarna av donationer. Denna princip har upprättats för att 

undvika en intressekonflikt. Detta har införlivats i svensk lag i 12 § transplantationslagen.  

 

I den tredje principen betonas att donationer från avlidna personer ska utvecklas till sin fulla 

potential, men att levande donationer från vuxna också ska tillåtas. Krav för tillåtande av 

levande donationer innefattar att donatorn ska vara informerad och ha gett sitt frivilliga 

samtycke uppfyllts, samt att det ska finnas en välorganiserad uppföljning av donatorn och god 

information om potentiella risker som medföljer beslutet att donera ska ges. Generellt sett ska 

levande donatorer vara genetiskt, legalt eller emotionellt besläktade med mottagaren av 

donationen för att försäkra sig om att de har en genuin omtanke för mottagaren, att det inte 

råder press eller ekonomiska intressen samt att de har möjlighet att ångra sig. Denna princip 

har införlivats i svensk lag i 5-7 samt 10 §§ transplantationslagen.  

 

Den fjärde principen innebär att det endast i undantagsfall ska genomföras levande donationer 

av underårigas celler, vävnader eller organ. Denna princip ska tolkas som ett generellt förbud 

mot organdonation av minderåriga utom vid exceptionella omständigheter som till exempel 

vid donation till en närstående, när det avser regenerativa celler eller vid njurtransplantation 

mellan enäggstvillingar. På grund av föräldrarnas intressekonflikt ska en oberoende part 

konsulteras i sådana fall. En minderårigs invändning mot donationen ska gälla över allt annat. 

Bestämmelser om underåriga som donatorer har införlivats i svensk lagstiftning i 8 § 

transplantationslagen. 

 

Den femte principen innebär att celler, vävnader och organ ska doneras utan ekonomisk 

ersättning, vad avser annan ersättning än den som utgår till donatorn vid donationen som till 

exempel inkomstförlust och kostnader för återhämtning. Denna princip är upprättad för att 

skydda utnyttjandet av fattiga och utsatta grupper i samhället och motverka människohandel. 

Vad gäller handel med biologiskt material hänvisas i 15 § transplantationslagen till 

bestämmelser som återfinns i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. 8 kapitlet 6-7 §§.  

 

Den sjätte principen innebär att det är tillåtet att promota altruistisk donation av celler, 

vävnader eller organ genom reklam så länge det inte innefattar ekonomisk ersättning för 

donationen. Principen innebär att man enbart får uppmuntra donation som inte erbjuder 

ersättning till donatorn, arvingar till donatorn eller andra involverade parter annat än 
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utgifterna som omnämns i femte principen som avser utgifter donatorn har i samband med 

donationen. Dessa kan som ovan nämnt vara till exempel inkomstförlust och kostnad för 

återhämtning efter donationen.   

 

Den sjunde principen innebär att läkare och andra professioner inom vården samt 

försäkringsbolag inte ska befatta sig med transplantationen när donationen skett genom 

exploatering eller tvång samt när det involverat otillåten ekonomisk ersättning. Den åttonde 

principen innebär att all personal involverad i transplantationsprocessen ska förbjudas från att 

erhålla ekonomisk ersättning som överstiger utgifterna för själva proceduren. Den nionde 

principen innebär att fördelningen av celler, vävnader och organ ska ske enligt kliniska 

kriterier och etiska normer, inte utifrån till exempel finansiella kriterier. Reglerna för 

fördelningen ska vara rättvisa, kunna motiveras extern och vara transparanta. Det får inte 

finnas kopplingar till mottagarens kön, ras, religion eller ekonomiska tillstånd vid 

fördelningsavgöranden. Lagen om genetisk integritet förbjuder ekonomisk vinning enligt 8 

kapitel 6 § och även hanteringen av organ som erhållits i utbyte mot pengar.  

 

Den tionde principen innebär att det ska råda hög kvalitet på transplantationsförfarandet för 

såväl donatorn som mottagaren och det ska finnas en långtidsuppföljning för såväl levande 

donatorer som mottagare för att dokumentera goda och skadliga effekter. Kvalitén innefattar 

system för spårbarhet och vaksamhet samt för biverkningar för såväl nationella som 

internationella donationer. Principen innebär att donatorer inte ska tillåtas donera i kliniskt 

hopplösa situationer.  

 

Den elfte och sista principen innebär att organisationen kring donationer och transplantationer 

måste vara transparant och öppen för granskning samtidigt som den bevarar integriteten och 

anonymiteten hos donatorer och mottagare. I lagen (2008:286) om kvalitets- och 

säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler finns bestämmelser om 

kvalitet, säkerhet och transparens införlivat i svensk lagstiftning.  

 

2.3.3 Andra relevanta medicinetiska principer  
I statens medicinsk-etiska råds (SMER) skrift Etik återfinner man en diskussion om några av 

ovan nämnda principer, bland annat att fördelningen av resurser ska ske utifrån det 
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medicinska behovet och inte betalningsförmågan.30 I texten belyses även andra aspekter som 

visar på vikten av etik inom transplantationer, som att människor inte ska behöva oroa sig för 

att deras kroppar kommer kränkas efter döden.31 En annan aspekt av organtransplantation som 

berörs i skriften är principen om fair play som enligt författarna borde leda till slutsatsen att 

alla som själva är beredda att ta emot organ från en avliden och betraktar sig själva som 

rationella människor rimligtvis då borde vara beredda att ge sina organ till en sjuk människa.  

 

Som exempel på fair play-tänket kan här nämnas att det i Israel tillkom en lag i januari 2010 i 

form av organtransplantationslagen som prioriterar de personer som är i behov av organ som 

själva har varit positivt inställda till att bli organdonatorer.32 Detta utgör ännu en aspekt av 

etiken och juridiken kring organdonationer och kan kopplas till rättviseprincipen, den som vill 

ha ett organ bör kunna tänka sig att också ge organ. En mer djupgående redogörelse för det 

israeliska systemet följer i avsnitt 5.4 om internationell lagstiftning på området för 

organdonation. Israel har valts som exempel då olika former av systemet som premierar 

patienter som själva varit positivt inställda till organdonation innan det egna behovet av organ 

uppstod återfinns i flertalet länder.  

 

Sammanfattningsvis finns omfattande litteratur och reglering på området för etik inom 

organdonation. Principerna är i flera avseenden införlivade i rådande svensk lagstiftning och 

genomsyrar processen för organdonationer. Den etiska diskussionen värnar såväl om givaren 

som mottagarens integritet och betonar vikten av det fria samtycket.  

2.4 Skyddet för patientens integritet vid organdonation 
Skyddet för patients integritet är ytterligare en viktig faktor som bör  beaktas när regler kring 

samtycke till organdonation utformas. Vid samtycke till organdonation används ett 

donationsregister som måste utformas och användas på så vis att det tar patientens integritet i 

beaktan. Likaså inbegrips i diskussionen kring integritet situationer där organ har tagits på ett 

otillåtet vis, det vill säga illegal handel med organ. Vad gäller lagar som är kopplade till 

patientens integritet på området hälsa och sjukvård är det främst personuppgiftslagen 

(1998:204) (PUL), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL), patientdatalagen 

(2008:355) (PDL) och lagen om genetisk integritet som är relevanta och därför i korthet 

kommenteras nedan.  

                                                
30 Etik – en introduktion, upplaga 3. Statens medicinsk-etiska råd s. 14.  
31 SMER s. 31.  
32 Zuniga-Fajuri i Bulletin of the world health organization 2015 s. 199.  
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Lagen om genetisk integritet innehåller bestämmelser som syftar till att värna om människors 

integritet 1 kapitel, 1 §. Den innehåller även bestämmelser om straff då någon ”i vinstsyfte 

tar, överlämnar, tar emot eller förmedlar biologiskt material från en levande eller avliden 

människa eller vävnad från ett aborterat foster” samt ”tar till vara sådant material för 

transplantation eller annat ändamål trots insikt om att materialet tagits, överlämnats, tagits 

emot eller förmedlats i vinstsyfte” enligt 8 kapitel, 6 § 1 st.  Bestämmelserna om förbudet mot 

att handskas med organ som överkommits under otillåtna omständigheter som återfinns i 

svensk lagstiftning korresponderar med flera av ovan nämnda principer uppställda av WHO 

som till exempel den femte principen som förbjuder ekonomisk ersättning för organet och den 

sjunde principen som förbjuder hantering med organet.33  

 

I PUL återfinns i 13 § 2 st. ett förbud att behandla personuppgifter som rör hälsa om inte 

något av undantagen i 15-19 §§ uppfylls enligt 14 §. I 18 § 1 st. kan utläsas att ”känsliga 

personuppgifter får behandlas för hälso- och sjukvårdsändamål, om behandlingen är 

nödvändig för a) förebyggande hälso- och sjukvård, b) medicinska diagnoser, c) vård eller 

behandling, eller d) administration av hälso- och sjukvård.” Det finns även andra undantag 

som inte kommer behandlas i denna uppsats för när känsliga personuppgifter får behandlas 

enligt lag.   

 

PDL är tillämplig på personuppgifter som förekommer inom hälso- och sjukvården och 

betonar bland annat vikten av att respektera patienternas integritet 1 kapitel 2§, 2 st. och syftar 

till att informationshantering ska tillgodose patientsäkerhet. OSL innehåller bestämmelser om 

myndigheters hantering av allmänna handlingar och tystnadsplikt vad avser en del av dessa 

handlingar 1 kapitel 1 §. Sekretess ska gälla inom sjukvården 25 kapitel, 1 § utom i 

undantagsfall som till exempel vid beslut enligt smittskyddslagen som avser frihetsberövande 

åtgärd 25 kapitel, 10 §, p. 2. Vad avser donationsregister som förs av socialstyrelsen gäller 

sekretess även där såvida en uppgift inte orsakar ett röjande av en individs identitet enligt 25 

kapitel, 16 §.  

2.5 Aktörer för donationsfrämjande arbete 
Som avslutning i denna introducerande del av uppsatsen ska i korthet redogöras för de aktörer 

som är kopplade till donationsverksamheten och donationssfrämjande arbete. Några av dessa 

                                                
33 Cell tissue bank (2010), 11:413-419.  
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aktörer har nämligen gett sina perspektiv på utformningen av samtyckeslagstiftningen i form 

av remissinstanser eller på annat vis influerat diskussionen kring samtycket till organdonation. 

Några av de centrala aktörerna på området är de olika landstingen och regionerna34, som 

ansvarar för hälso- och sjukvården i allmänhet. Dessa regioner sammanfaller med de så 

kallade donationsregionerna där ett samarbete sker inom organdonation. Dock gäller inte den 

indelningen vid transplantationer. Alla sjukhus med intensivvårdsavdelning (IVA) har en 

lokal organisation för organdonation och kan söka information från transplantationscentrum35 

i pärmar och manualer.36  En av de viktigaste myndigheterna beträffande donation och 

transplantation är Socialstyrelsen, som utfärdar bindande föreskrifter och icke-bindande råd 

som publiceras i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) och dom upprättar nationella 

riktlinjer samt verkar för kunskapsutveckling inom bland annat sjukvården. Vidare driver 

Socialstyrelsen en nationell donationsfrämjande verksamhet där bland annat nationella rådet 

för organ- och vävnadsdonation, s.k. donationsrådet, ingår som kunskapscentrum med 

opinionsbildanderoll.37 

 

Ytterligare ett organ som har en central roll är det nationella rådet för organ, vävnader, celler 

och blod, s.k. vävnadsrådet. Detta råd arbetar med nationell samordning vid tillämpning av 

vävnadslagen och understödjer donationsverkande vårdgivare som DAL och DAS.38 De 

arbetar bland annat med att tidigt kunna identifiera möjliga donatorer. 

 

Härutöver finns det ett flertal ideella organisationer. Livet som gåva är en intresseorganisation 

som består av patientorganisationer39 och föreningar och arbetar med opinionsbildning för att 

möjliggöra flera donationer. Svenska intensivvårdsregistret (SIR) är en ideell förening med 

svenska intensivvårdsavdelningar som medlemmar och tillhandahåller  nationella register för 

intensivvård och däribland transplantationer i Sverige.40  Man kan anmäla sin inställning till 

                                                
34 Region Syd, Uppsala/Örebro, Stockholm, Väst, Norr och Sydost. SOU 2015: 84 
Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 142.  
35 Fem transplantationscentrum är indelade i tre transplantationsregioner: 1) Södra regionen 
(region Skåne och Blekinge), 2) västra och norra transplantationsregionen (västra, sydöstra 
och norra sjukvårdsregionerna), 3) OFO Mellansverige (Svealand, södra Norrland och region 
Gotland). OFO = organisationen för organdonation. A bet. s. 144.  
36 SOU 2015: 84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 143.  
37 A bet s. 149.  
38 A bet s. 156.  
39 Som till exempel Njurförbundet, Hjärt- och lungsjukas riksförbund, riksförbundet för 
leversjuka, diabetesförbundet och transplanterades förening. A bet. s. 158.  
40 A bet s. 149.  
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organdonation till donationsregistret som upprättades när transplantationslagen trädde i kraft 

1996.41 Det finns ytterligare organisationer kopplade till donationsverksamhet i Sverige som 

inte kommer behandlas i denna uppsats då detta avsnitt enbart syftar till att ge läsaren en 

allmän bild av vilka aktörer som är involverade i donationer och transplantationer och deras 

övergripande roll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 A bet s. 180.  
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3. Samtycke till organdonation    
3.1 Allmänt om samtycke inom vården 
Enligt regeringsformen (RF) 2 kapitel 6 § är var och en skyddade mot påtvingade kroppsliga 

ingrepp om inte särskilda omständigheter råder.42 I patientlagen (2014:821) (PL) framgår att 

samtycke till vård kan lämnas skriftligen, muntligen eller på annat sätt, till exempel genom 

tyst samtycke eller konkludent agerande. Som exempel på konkluderat agerande förklaras i 

propositionen till patientlagen att patienten underlättar genomförande av en undersökning som 

blodprovstagning.43 För formaliserade samtycken vid särskilda omständigheter hänvisas till 

speciallagstiftning. I propositionens diskussion om samtycke framhävs även vikten av att 

patienten får information på ett begripligt vis för att överhuvudtaget kunna anses vara kapabel 

att lämna ett samtycke, det vill säga man måste förstå vad man samtycker till för att anses ha 

samtyckt. Det föreslås också i propositionen att patientens nekande till vård ska dokumenteras 

i journal.  

 

När viljan hos en patient inte kan utredas, men en akut fara hotar patienten diskuteras i 

propositionen förslag på lagbestämmelser. Där betonas att huvudregeln tydligt ska framgå i 

avsnitt 8 i patientlagen, att vård inte får ges utan patientens samtycke.44 Diskussionen leder in 

på nödsituationer och åberopande av 24 kapitel. 4 § i Brottsbalken (1962:700) (BrB) och 

mynnar i regeringens slutsats att ageranden i nödsituationer ska ha stöd i lagstiftning relaterad 

till patienter och inte i allmänna regler i BrB och leda till att sjukvårdspersonal ska kunna 

avvärja fara för patientens liv även om patienten är medvetslös eller det av annat skäl inte går 

att utreda patientens inställning till åtgärden. Annat skäl till att inte kunna uppge sin 

inställning föreslås vara till exempel kraftig påverkan av händelse i form av chock, påverkan 

av narkotiska preparat eller patient som är på väg in i medvetslöshet. I propositionen anges att 

4 kapitel. 4 § patientlagen även gäller situationer där patienten inte bara tillfälligt inte kan 

samtycka. Brottsbalkens ovan nämnda allmänna nödregel gäller, enligt lagrådet, då det finns 

en överhängande fara och bör lämnas oreglerad i nya patientlagen tills vidare. Dock menar 

regeringen att bestämmelsen inte ska begränsa sig till enbart akuta situationer utan även gälla 

överhängande fara då sjukvården behöver reglering för akuta insatser i dessa fall.45 

 

                                                
42 Till exempel lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag (1991:1129 om 
rättspsykiatrisk vård (LRV), lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).   
43 Prop 2013:14:106 s. 57 
44 A. prop. s. 59-60 
45 A. prop. s. 61 
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Sammanfattningsvis finns i propositionerna till de nämnda lagarna förslag på hur man rent 

allmänt ska gå tillväga för att få ett informerat samtycke inom sjukvården. Dock avser det 

situationer där patienten fortfarande är i liv och i fortsatt behov av vård. Vid situationer med 

en potentiell organdonator från en avliden person kommer inte längre personen att vara i 

fortsatt behov av vård och andra bestämmelser träder då in istället. Nedan behandlas därför 

transplantationslagens bestämmelser på området.  

3.2 Samtyckesformer vid organdonation 
3.2.1 Olika samtyckesformer 
Det finns ett antal huvudsakliga former för samtycke till organdonation. Det så kallade 

presumerade eller förmodade samtycket innebär att vårdpersonal utgår från att betrakta en 

patient som diagnostiserats som hjärndöd som potentiell donator såvida den patienten inte har 

uttryckt en önskan att inte donera.46 En annan form av samtycke till organdonation innebär att 

anhöriga kan ge tillstånd till eller förbjuda organdonation när patienten avlidit, och det kan i 

en del länder gälla där viljan är okänd och andra länder gälla även när viljan till 

organdonation är känd hos den avlidna. I en del länder råder lagstiftning som gör det 

obligatoriskt att samråda med familjen om organdonation, så kallad obligatorisk förfrågan. 

Det informerade samtycket berör donation av organ från levande donator och innebär att 

donatorn ska ha all information om ingreppet och potentiella risker det medför för att kunna 

lämna ett informerat samtycke. Det kan också vara en person som medan den är i liv 

registrerar sin önskan att donera sina organ efter denne avlidit, personen har då lämnat ett 

uttryckligt samtycke. Nedan följer en fördjupning i några av de olika varianterna av samtycke 

till organdonation.  

3.2.2 Presumerat samtycke  
I länder och situationer där presumerat samtycke råder får generellt sett organ från den 

avlidna doneras om denna inte har uttryckt sig negativt om att donera sina organ under sin 

livstid.47 Ett annat namn för en variant av denna form av samtycke är s.k. ”opt out” dvs när de 

som anmält att de inte vill vara organdonatorer inte blir det och övriga presumeras vilja 

donera organ. Detta till skillnad mot s.k. ”opt in” system där de som anmält sig till 

organdonation som huvudregel blir organdonatorer. Opt out-lagstiftning råder i till exempel 

                                                
46 https://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=legislation1 
47 Organ donation in France: legislation, epidemiology and ethical comments. Jousset, Gaudin  
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Frankrike på området för organdonation. 48  Där kan man registrera en önskan att inte donera 

organ i nationella register, och när som helst under sin livstid kan personen ändra den 

registrerade inställningen för att möjliggöra organdonation. I Frankrike måste registret 

kontrolleras innan organdonation kan ske och det finns även andra krav som måste vara 

uppfyllda vad gäller ålder på den avlidna patienten, huruvida personen har en inskränkt legal 

kapacitet och så vidare. Innan den nya lagstiftningen trädde i kraft 2017 innebar det dock att 

läkaren skulle undersöka den avlidnes vilja när denna var okänd genom att tillfråga barnen om 

den avlidna patienten uttryckt en ovilja att donera.  

 

Spanien är ett annat exempel på ett land med presumerat samtycke till organdonation när en 

patient avlidit.49 Även Belgien praktiserar denna form av samtycke och där krävs inte heller 

att anhöriga informeras om möjligheten till organdonation. Det gäller för alla som bor i 

Belgien som inte har registrerat sin önskan att inte donera inklusive icke-medborgare som bott 

i landet i mer än sex månader. Om en anhörig skulle motsätta sig donationen får dock inte 

läkaren fortsätta organdonationsprocessen. I Österrike kan organdonation ske även om 

anhöriga motsätter sig det, och där genomförs nästan lika många njurtransplantationer som 

det finns personer på väntelistan för njurdonation. I Norge kan bara de omedelbart närmast 

anhöriga motsätta sig organdonation av den avlidne. I Italien kan även andra släktingar 

motsätta sig och därigenom stoppa organdonation.50 

 

En del av de argument som framförts mot presumerat samtycke handlar om huruvida den 

samtyckesformen skulle innebära en förlust av patientens autonomi, utgöra för stor statlig 

involvering i privatlivet, om det kan orsaka obehag hos befolkningen och leda till en minskad 

vilja att donera organ och om det skulle kunna utgöra ett brott mot grundlagen - beroende på i 

vilket land det sker och dess nationella lagstiftning. Argument för presumerat samtycke har å 

andra sidan varit att autonomin snarare förstärks då det är patientens autonomi man ska värna 

om och inte de närstående som istället fattar beslutet vid uttryckt samtycke samt att man 

vållar familjen mindre skada då de slipper ta ställning vid en svår tidpunkt i livet.51 

 

                                                
48 Organ donation in France: legislation, epidemiology and ethical comments. Jousset, Gaudin  
49 Zink S., Zeehandelaar R, Wertlieb S. Presumed versus expressed consent in the US and 
Internationally. AMA Journal of Ethics, http://journalofethics.ama-assn.org/2005/09/pfor2-
0509.html (i lydelse 2 augusti 2017).  
50 Zink et al. Presumed versus expressed consent in the US and Internationally. 
51 Zink et al. Presumed versus expressed consent in the US and Internationally. 
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Ett utilitaristiskt perspektiv, det vill säga uppfattningen att alternativet som gynnar flest är det 

önskvärda, kan också tänkas stödja det presumerade samtycket då flest gynnas av den 

policyn. En del menar också att det inte är värre att anta att någon vill donera och använda 

organen för donation och sedan få reda på att personen inte ville det, än att avstå från att 

använda organen för donation och sedan få reda på att den avlidna patienten hade önskat 

det.52 

 

I de länder där presumerat samtycke råder genererar det inte alltid ett större antal donationer 

än länder med lagkrav på obligatoriskt samtycke för möjliggörande av organdonation, ett 

begrepp som kommer förklaras nedan i avsnitt 3.2.3. Att det inte alltid påverkar 

donationsfrekvensen har föreslagits bero på bland annat det faktum att det i praktiken 

inhämtas familjesamtycke ändå innan organdonationen genomförs i länder med lagstiftning 

som förutsätter presumerat samtycke och att familjen då ibland säger nej.53 Ett presumerat 

samtycke är dock förenat med uppemot 25-30 procent högre donationsfrekvens än 

motsvarande för länder med explicit samtycke, även om fler faktorer än samtyckesform spelar 

in i varför det i vissa länder råder en högre organdonationsfrekvens.54 Några av de andra 

faktorerna som kan påverka antalet organdonationer kan handla om inställningen i samhället 

till organdonation, infrastrukturen för transplantationsförfarandet, hur systemen för att 

registrera samtycket är uppbyggt, antalet personer som avlider per år som kan vara aktuella 

för donation vilket påverkas av legal definition av avliden person och lagstiftning kring vems 

organ som får användas samt till exempel antal olyckor som kan förorsaka hjärndöd, om 

familjen har möjlighet att samtycka eller förbjuda organdonation och tillgänglighet på vården 

som krävs för donationsförfarandet.  

3.2.3 Informerat samtycke 
Ett informerat samtycke, dvs. när patienten ges information i syfte att kunna lämna ett 

samtycke, kan vid donationer antingen ske när donatorn är en levande donator, eller när en 

avliden donator under sin livstid samtyckte till organdonation. Den samtyckesformen 

innefattar i en del länder tillhörande bestämmelser om att för en avliden person vars vilja inte 

                                                
52 Zink et al. Presumed versus expressed consent in the US and Internationally. 
53 Abadie & Gay i HKS Faculty research working papers series 2014 s. 18.   
54 Increasing organ donation by presumed consent and allocation priority: Chile. Alejandra 
Zuniga-Fajuri.  
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är känd kan bli donator när samtycke från anhöriga inhämtats.55 Nedan följer en redogörelse 

kring vad ett informerat samtycke innebär inom området för organdonation.  

 

Levande donatorer  

Interventioner inom hälso- och sjukvården ska ske efter att ett fritt och informerat samtycke 

inhämtats från patienten, vilket European directorate for the quality of medicines and 

healthcare (EDQM) menar ska innebära att den potentiella donatorn har erhållit objektiv 

information från de som ansvarar för interventionen utan att det råder press kring beslutet att 

samtycka till organdonation.56 Informationen ska innefatta fakta om syftet, utformningen, 

konsekvenser och potentiella risker vid ingreppet såväl generellt för ingreppet som 

individuella risker som kan finnas för donatorn specifikt. Informationen ska vara tydlig och 

utformad på ett begripligt vis för personen den riktar sig till.57 Det ska när som helst gå att ta 

tillbaka ett samtycke till interventionen.58 Det finns ett flertal förutsättningar för att donation 

från levande donator överhuvudtaget ska kunna ske, som att organ från avliden donator inte 

finns tillgängligt enligt artikel 19 och så vidare.59 Om personen inte kan samtycka är 

huvudregeln att det inte får ske någon donation.60 Undantag kan göras om ingen annan 

matchande donator finns, mottagaren är ett syskon till donatorn, donationen är potentiellt 

livräddande för mottagaren, det sker i enlighet med lag och får inte ske mot den potentiella 

donatorns vilja enligt artikel 20.61 

 

 

Avlidna donatorer 

En avliden patient kan ha lämnat sitt samtycke till organdonation när personen var i livet. Det 

kan i Sverige ha skett genom information till anhöriga om en önskan att donera organ, genom 

en registrering i donationsregistret eller genom att personen bär ett donationskort.62 Beroende 

på vilken samtyckesform för organdonation som råder kan anhöriga ibland lämna ett 
                                                
55 Eurotransplant, Legislation within the Eurotransplant region 
https://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=legislation1 (inhämtat den 14 juli 2017) 
56 Organs, tissues and cells- safety, quality and ethical matters concerning procurement, 
storage and transplantation. Council of Europe Convention, recommendations, resolutions and 
reports. 2nd edition. European directorate for the quality of medicines & healthcare. Artikel 5.  
57 Organs, tissues and cells. EDQM s. 40, artikel 5, nr 36.  
58 Organs, tissues and cells. EDQM. s. 41, artikel 5, nr 38.  
59 Organs, tissues and cells. EDQM. s. 62, artikel 19, nr 118-119.  
60 Organs, tissues and cells. EDQM. s. 63, artikel 20, nr 122.   
61 Organs, tissues and cells. EDQM s. 63, artikel 20, nr 123-125.  
62 SOU 2015: 84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 179.  
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samtycke å den avlidna patientens vägar i de fall de tror att det var den avlidna personens 

önskan att donera organ. En utförligare diskussion om de situationer som kan uppkomma när 

man inte känner till viljan till organdonation hos en avliden person i Sverige följer i kapitel 

fyra.   

 

Vissa länder har även ett system med s.k. required request, fritt översatt ”obligatorisk 

förfrågan”. Detta innebär att sjukvården måste fråga den potentiella organdonatorns 

närstående om möjligheten till organdonation.63 Det kan vara oberoende av om den avlidna 

personen i fråga lämnat samtycke eller ej. Det kan få olika konsekvenser om familjen då 

samtycker till organdonationen eller inte, en del länder kommer inte genomföra den trots 

samtycke från den avlidna patienten om familjen inte samtycker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Eurotransplant, Legislation within the Eurotransplant region 
https://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=legislation1 (inhämtat den 14 juli 2017) 
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4 Samtycke vid organdonation av avliden persons organ i Sverige 
4.1 Förutsättningar för donation av avliden persons organ  
För att donation av avliden persons organ ska vara möjlig krävs initialt att kraven i lagen 

(1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död uppfylls för när personen 

betraktas som avliden. För definition av avliden person återfinns i första paragrafen kravet 

”Vid tillämpning av bestämmelser i lag eller annan författning som tillskriver en människas 

död rättslig betydelse skall gälla att en människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt 

och oåterkalleligt har fallit bort.” För att fastställa om döden har inträtt ska enligt 2 §, 2 st. en 

läkare undersöka patienten och fastställa döden. Enligt nämnda bestämmelse ska döden 

fastställa när ”andning och blodcirkulation upphört och stilleståndet varat så lång tid att det 

med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit 

bort.” Den formuleringen avser fastställande av död genom så kallade indirekta kriterier. 

Begreppet indirekta kriterier syftar alltså på ett indirekt sätt att fastställa döden på, dvs. till 

skillnad från ett direkt sätt att konstatera att hjärndöd på genom nedan beskrivna procedur. 

Vidare stipuleras i 2 § 3 st. att vid konstgjord andning och med blodcirkulation som 

upprätthålls med läkemedel ska ” dödens inträde i stället fastställas, om en undersökning av 

hjärnan med säkerhet visar att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit 

bort.” Det är i huvudsak denna grupp som utgör basen för organdonationer idag i Sverige. I 

propositionen till lagen om kriterier för bestämmande av människas död förklaras att 

begreppet andning som upprätthålls på konstgjord väg syftar på respirator och förtydligar att 

det bara är i dessa fall man tillämpar direkta hjärnrelaterade dödskriterier.64 En läkare 

genomför två neurologiska undersökningar för att konstatera hjärndöden med direkta kriterier, 

där minst två timmar måste ha passerat mellan undersökningarna. Det framgår i propositionen 

att medicinska åtgärder som huvudregel ska avslutas när döden inträtt, men att de under en 

kortare tid får fortsätta för att möjliggöra donation av organ.  

 

4.2 Speciallagstiftning för samtycke till organdonation 

4.2.1 Samtycke enligt transplantationslagen  
Vid diskussion om samtycke till organdonation aktualiseras flertalet frågeställningar. 

Beroende på vilken form av donation det rör sig om aktualiseras olika lagstiftningar. En 

skiljemarkör är huruvida donationen avser levande eller avliden person. Vidare aktualiseras 

ytterligare frågor om viljan hos den potentiella donatorn är känd respektive okänd till 

                                                
64 Prop. 1986/87:79 
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organdonation. Den speciallagstiftning som gäller för organdonationer är 

transplantationslagen 1§ då ”denna lag innehåller bestämmelser om ingrepp för att ta till vara 

organ eller annat biologiskt material från en levande eller avliden människa för behandling av 

sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa (transplantation) eller för annat medicinskt 

ändamål.” I transplantationslagen finner man information om vad som krävs för att anses ha 

uppfyllt kraven för samtycke till organdonation från en avliden person i situationer där man 

vet såväl som inte vet vad den avlidne personen önskade skulle ske med sina organ när denne 

var i liv. 

 

Den tredje paragrafen är en av nyckelparagraferna för att besvara grundfrågeställningen för 

denna uppsats om vilken typ av samtyckeslagstiftning som gäller på området för 

organdonationer i Sverige idag. För avlidna personer gäller enligt första stycket att ”biologiskt 

material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål får tas från en avliden 

människa om denne har medgett det eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i 

överensstämmelse med den avlidnes inställning.” För de fall där det första stycket inte täcker 

in situationen går man vidare och söker efter tecken på att personen inte skulle ha önskat 

donera sina organ, ”i annat fall än som avses i första stycket får biologiskt material tas, om 

inte den avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant ingrepp eller uttalat sig mot det eller det 

av annat skäl finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning”, 

vilket kan utläsas ur andra stycket i transplantationslagen. Det kan uppkomma en situation där 

det råder oklarheter kring den avlidna patientens inställning till organdonation, ”är 

uppgifterna om den avlidnes inställning motstridiga eller finns det annars särskilda skäl mot 

ingreppet, får detta inte genomföras” enligt det tredje stycket i transplantationslagen.  

 

4.2.2 Propositionen till transplantationslagen  
I propositionen till transplantationslagen, hädanefter kallad förarbetet, föreslogs i utredningen 

att man ska kunna genomföra en organdonation om den avlidne skriftligen uttryckt sin vilja 

eller uttalat sig om att denne vill göra det eller om det finns skäl som gör att man kan anta att 

personen hade velat det.65 Ingreppet ska inte få ske om en närstående motsätter sig det i fall då 

det råder oklarhet om den avlidnes uppfattning eller om det inte finns någon närstående. Det 

fanns några remissinstanser som på svar till förslaget framförde att de var av åsikten att 

presumerat samtycke borde införas i transplantationslagen. Formen för samtycke till 

                                                
65 Prop. 1994/95:148 s. 23.  
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organdonation som fick genomslag var en slags kompromiss. Först eftersöks om den avlidna 

patienten tidigare uttalat eller registrerat en positiv inställning till organdonation. Finner man 

inte svaret så eftersöks omständigheter som skulle kunna tala för en negativ inställning till 

organdonation. Finns inte sådana tecken till en negativ inställning råder alltså en presumtion 

om en positiv inställning till organdonation. I avsnitt 4.3 följer en utförligare redogörelse av 

förarbetets innehåll.  

 

4.2.3 Anhörigas vetoklausul 
I den fjärde paragrafen i transplantationslagen utvecklas samtyckesfrågan och en särskild rätt 

för anhöriga presenteras för de fall då viljan är okänd, då gäller att ”även om biologiskt 

material får tas enligt 3 § andra stycket får ingrepp inte göras om någon som stått den avlidne 

nära motsätter sig det.” I Sverige är det alltså bara när viljan hos den avlidne är okänd som 

närstående kan lägga in veto och förbjuda att ingreppet genomförs. Vidare krävs att 

närstående informeras om den tänkta donationen, ”om det finns personer som stått den 

avlidne nära får ingrepp inte företas innan någon av dessa har underrättats om det tilltänkta 

ingreppet och om rätten att förbjuda det.” Det finns även krav på att de närstående ska få viss 

betänketid när de ställs inför en sådan situation, ”den underrättade skall ges skälig tid att ta 

ställning till ingreppet” enligt fjärde paragrafen. Denna paragraf ger alltså närstående till den 

avlida möjligheten att förfoga över samtyckesfrågan under vissa omständigheter. Det finns, 

som ovan nämnts i avsnitt 3.2.3, länder där lagstiftningen för samtycket till donation innebär 

att det helt och hållet är upp till närstående att avgöra om organen får användas för donation, 

vilket alltså inte är fallet i Sverige.  

 

4.2.4 Kort om övriga donationsformer och samtyckesvarianter  

4.2.4.1 Lagstiftning vid levande donatorer 
Levande donatorers samtycke kommer inte analyseras på djupet i denna uppsats utan endast 

på ett övergripande plan redogöras för att läsaren ska förstå vilka situationer som kan uppstå 

vid organdonation och vilka svårigheter etiken kring och lagstiftning på området dessa olika 

situationer medför. I 5 § transplantationslagen kan för levande donatorer utläsas att biologiskt 

material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål inte får tas från levande 

människor, om ingreppet kan befaras medföra allvarlig fara för givarens liv eller hälsa. Vidare 

står särskilt om samtycket från levande donator om det särskilda kravet på skriftligt samtycke 

där enligt 6 § ”biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål 
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får tas från en levande människa endast om han eller hon har samtyckt till det. Om det organ 

eller material som skall tas inte återbildas eller om ingreppet på annat sätt kan medföra 

beaktansvärd skada eller olägenhet för givaren, skall samtycket vara skriftligt. I fråga om 

underåriga och psykiskt störda personer gäller 8 §.”  

 

Det finns särskilda regler för ingrepp på levande människor när det material som ska tas från 

kroppen inte kan återbildas. Då måste givaren vara en släkting till mottagaren eller på annat 

sätt stå mottagaren särskilt nära 7 § transplantationslagen. Om särskilda skäl råder får dock 

ingreppet göras ändå enligt 7 §.  

 

Det är endast tillåtet att ta material från en person som är underårig eller som på grund av 

psykiskt störning saknar förmåga att lämna samtycke om givaren är släkt med mottagaren och 

det inte finns något annat tillgängligt material från annan donator enligt 8 § 1 st. Samtycket 

ska i det fallet lämnas av vårdnadshavare eller god man om donatorn är underårig, samt av 

god man eller förvaltare om givaren lider av psykiskt störning och får inte i något av fallen 

göras mot givarens vilja enligt 8 § 1 st. Vidare anges att Socialstyrelsens tillstånd måste 

inhämtas för att kunna genomföra ett sådant ingrepp, enligt 8 § 2 st, och det måste finnas 

synnerliga skäl för att ett sådant tillstånd ska lämnas om det avser material som inte återbildas 

i kroppen.  

 

I 10 § transplantationslagen framgår att läkaren som har rätt att besluta om ingreppet måste 

informera en potentiell givare om ingreppet och de risker som man som donator utsätter sig 

för genom att undergå organdonation. När samtycket har lämnats ska läkaren förvissa sig om 

att den potentiella donatorn har förstått informationen den har mottagit.  

 

I förarbetets skäl för regeringens förslag till transplantationslagen betonas att undersökningar 

genomförts som visat att stödet för genomförande av organdonationer är stort i Sverige och att 

ett tänkbart skäl till att en individ uttryckligen inte tagit ställning kan vara att tankar om 

donation väcker andra tankar om döden som kan kännas obehagliga för individen och därför 

gör att denne inte registrerar sitt medgivande.66 Förarbetet har några år på nacken men som 

redogjorts för i inledningen visar senare undersökningar att stödet för organdonation är 

fortsatt starkt i Sverige.  

                                                
66 Proposition 1994/95:148 s. 24.  
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4.2.4.2 Illustrerande fall av olika donationsformer 
Såsom framkommit finns olika former av samtycke vid organdonation. Uppsatsen fokuserar 

främst på följande tre situationer som illustreras med fiktiva fall nedan. I typfall A har en 58-

årig man under en tid vårdats på IVA och avlider så småningom i sviterna av en sjukdom. 

Han har under sin livstid anmält sin önskan att donera organ till donationsregistret. Hans 

närstående vet att det var en viktig fråga för honom att kunna donera organ då hans syster 

avlidit till följd av en allvarlig sjukdom utan att en donator hann lokaliseras, och han ville i 

sitt liv göra allt för att en donation av hans organ skulle vara möjlig efter att han själv avlidit.   

 

I typfall B avlider en 63-årig kvinna till följd av skadorna som uppstått i en olycka och har 

under sin livstid inte anmält sig till donationsregistret. Däremot vet hennes nära och kära om 

att hon under sitt liv tyckte om att hjälpa andra människor och någon gång nämnt i samtal om 

en dokumentär om donationer att hon skulle vilja donera sina organ när hon avlidit.  

 

I typfall C avlider en 52-årig man efter en tids sjukdom. Hans närstående vet inte om han ville 

donera sina organ och han har inte anmält sig till donationsregistret. Vad de kan minnas 

tyckte han att det var lite obehagligt att tänka på vad som skulle hända efter att man dött och 

de har aldrig pratat om organdonationer rakt ut.  

 

Andra situationer som kan uppstå är till exempel situation D där en 27-årig kvinna har en 

släkting med en svår njursjukdom som är i stort behov av en ny njure. Hon funderar på om 

hon ska testa sig för att se om hennes njure skulle kunna passa sin släkting. En annan 

situation, E, rör ett 9 år gammalt barn som lider av en svår sjukdom. Ett syskon föds som 

skulle bli en bra donator och det diskuteras huruvida lillasyster ska donera eller inte.  

 

Ytterligare ett tänkbart scenario, F, gäller en 32-årig kvinna som bor i ett land med 

ekonomiska svårigheter. Hon får en dag höra talas om att om man donerar ett organ så kan 

man få hjälp att köpa en bostad. Hon överväger nu att donera sin ena njure så att hennes barn 

ska kunna ha ett tryggt boende. Dessa tre typfallen, d, e och f, är inte direkt relevanta för den 

fortsatta redogörelsen här. Det finns flertalet frågor som kan uppkomma av såväl juridisk, 

medicinsk som etisk natur i de olika fallen och denna uppsats avgränsar sig därför till att 

enbart avhandla olika varianter av fallen a, b och c.  
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4.3 Olika samtyckesformer när donatorn avlidit 

4.3.1 Aktivt skriftligt samtycke vid donation av avliden persons organ 
Det finns generella principer inom svensk lagstiftning som vägts in vid utformningen av 

samtyckeslagstiftningen. I förarbetet framförs att man under sin livstid har ett intresse av att 

bestämma vad som ska hända med kroppen efter döden i form av självbestämmande och att 

ingrepp därefter därför ska kopplas till den inställningen personen hade under livet.67 En 

diskussion om aktivt samtycke fördes i utredningen till transplantationslagen.68 Det innebär 

alltså att en person måste ha dokumenterat sin vilja att donera organ för att så ska kunna ske 

efter att denne avlidit. Det ter sig enligt resonemanget i förarbetet vid första anblick som att 

aktivt skriftligt samtycke skulle vara det bästa alternativet vid utformningen av lagstiftningen 

då det är en konsekvens av självbestämmande som grundas på ett uttryckligt samtycke som 

får som konsekvens att ingrepp står i överensstämmelse med den avlidnas vilja.69 Riskerna 

som framförs med en sådan bestämmelse är att det blir en ensidig tolkning av 

självbestämmandet samt att man då riskerar ett åsidosättande av en avliden potentiell donators 

önskan att donera om det framkommit klart under dennes livstid att så var viljan men att 

denne inte skriftligt dokumenterat viljan.70 Det skulle resultera i att principen man värnar om, 

självbestämmandeprincipen, frångås. Av den anledningen resulterade regeringens förslag i att 

det inte skulle behöva finnas ett krav på aktivt skriftligt samtycke vid organdonation av 

avliden donator för att få genomföra ingreppet. Det framförs också att organdonationer skulle 

minska vilket skulle få negativa effekter för de som är i behov av det i många fall 

livsnödvändiga ingrepp som transplantation av organ innebär.71  

 

Även om befolkningen tar del av information kring hur man uttrycker sin inställning till 

organdonation kommer det fortfarande vara många som förblir positivt inställda till att donera 

sina egna organ efter att de själva avlidit som inte dokumenterar den viljan skriftligt och det 

skulle därför vara fel att inte låta dessa människors organ kunna gå till organdonation.72 Det 

saknas enligt förarbetet erfarenhet från andra länder på konsekvenser av aktivt samtycke och 

ett beslut om att införa den sortens krav för organdonation skulle innebära ett frånsteg från 

hur andra med samma kultur sköter transplantationsverksamheten och eventuellt äventyra 

                                                
67 Proposition 1994/95:148 s. 24.  
68 A prop. s. 25.  
69 A prop. s. 25. 
70 A prop. s. 25.  
71 A prop. s. 25. 
72 A prop. s. 25. 
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möjligheterna till internationellt samarbete med donationer.73 Det är alltså ett av skälen till 

varför man valt att inte ha den formen av lagstiftning på området för organdonationer i 

Sverige idag.  

 

4.3.2 Presumerat samtycke vid organdonation av avliden persons organ  
Det finns olika varianter av presumerat samtycke för organdonation i olika delar av världen. 

Som ovan behandlats i avsnitt 3.2.1 innebär presumerat samtycke att en person som inte 

uttalat sig negativt om sin inställning till att donera organ efter döden och registrerat denna 

ovilja till organdonation kommer kunna bli en potentiell organdonator när denne avlider. Man 

utgår vid den typen av lagstiftning utformat som presumerat samtycke från att personen var 

positivt inställd till organdonation. Den samtyckesformen förutsätter att alla är medvetna om 

att man under sin livstid måste ha uppgett sin negativa inställning till organdonation för att 

organen inte ska användas i det syftet efter att man avlidit. Diskussionen i förarbetet hänför 

samtycket till självbestämmandeprincipen och en presumtion om önskan att göra gott mot 

medmänniskor. Man menar också att det endast är tio procent av en befolkning som uttryckt 

sig negativa till organdonation och att det är rimligt att anta att dessa människor underrättat 

sina anhöriga om den inställningen vilket borde resultera i att väldigt få personer skulle kunna 

hamna i den situationen att deras organ tas i donationssyfte efter att de avlidit när de inte 

önskat detta under sin livstid. 74  Det föreslogs en presumtion mot samtycke i svensk 

lagstiftning, en bestämmelse om att det inte finns en förmodan att samtycke skulle finnas, 

men mot detta hänfördes argument enligt ovan om den då bristande respekten för den avlidnas 

eventuella önskan att donera som större delen av samhället önskar göra.  

 

En del remissinstanser menade att man bör få presumera samtycke där uppfattningen om 

individens inställning till organdonation varit okänd och anhöriga saknas på grund av att den 

annars blir en felaktig avvägning mellan självbestämmandeprincipen och godhetsprincipen 

med en alltför individualistisk människosyn. Katolska biskopsämbetet var en av dessa 

remissinstanser och menade att donatorns och de anhörigas rätt att säga nej skulle räcka om 

krav för respekten av självbestämmandeprincipen. Thoraxkliniken vid Umeå universitet var 

av uppfattningen att uppgifterna om att en så stor andel av befolkningen som var positivt 

                                                
73 A prop. s. 25-26.  
74 Propositionen är några år gammal men senare undersökningar som t.ex. den gjord i A bet. s 
220 visar att den uppfattningen kvarstår.  
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inställda till organdonation inte är i samklang med förslaget om att organ inte ska få tas från 

donator vars vilja inte är känd och anhöriga inte yttrar sig utan istället ger företräde åt egoism.  

 

Regeringen instämde i solidaritetsprincipen och menade att presumerat samtycke med 

tillåtelse att ta organ om den avlidna personen inte motsatt sig organdonation utgör bästa 

alternativet till bestämmelse i avvägningen mellan självbestämmandeprincipen och 

godhetsprincipen. Det poängteras att enda skillnaden mellan att inte ha uttryckt sin 

uppfattning om donation av organ och att ha anledning att anta att den avlidne var av en viss 

uppfattning jämfört med att ha uttryckt sin uppfattning utgör endast skillnad i fråga om 

beviskrav. Viljan att inte donera ska respekteras och beviskravet är att det ska finnas 

anledning att anta att något inte velat donera organ.  

 

4.3.3 Närståendes roll vid avgörande om avlidens inställning till organdonation 
I förarbetet finns en särskild del om anhörigas roll när den avlidna personens inställning till 

organdonation är okänd. Begreppet närstående ska inbegripa personer den avlidne haft 

personliga relationer till och man ska inte bara se till formella band när man avgör vem som 

är närstående. Det gäller främst maka/make, sammanboende, barn och föräldrar enligt 

förarbetet men kan också komma att omfatta syskon, far- och morföräldrar eller barn till make 

som inte är det egna barnet.  

 

Man poängterar vikten av att skilja på närstående som personer som kan förmedla information 

om vad den avlidne torde ha haft för inställning till organdonation under 

samtyckesutredningen när viljan är okänd till skillnad från närstående som skulle ha en rätt att 

i den avlidnes ställe fatta beslut åt denne med samma befogenheter som den avlidne likt en 

ställföreträdare. Rätten för närstående bortom möjligheten att kunna delge information om 

den avlidnes inställning till organdonation och kunna medge eller förbjuda organdonation bör 

enligt förarbetet inskränkas då det bland annat innebär att de anhöriga belastas med en 

betungande frågeställning vid en svår tidpunkt i livet.  

 

Att utnyttja en vetorätt kring donation av en avliden patients organ skulle enligt Statens 

handikappråd minska förtroende för transplantationsverksamheten och närstående ska enligt 

rådet i det avseenden endast betraktas som potentiell källa till kunskap om en avliden persons 

uppfattning när uppfattningen är okänd. Man landar dock i slutsatsen att en vetorätt för 

närstående är rimlig att inneha när den avlidne inte uppgett sin inställning eller när 
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inställningen till organdonation är oklar då det innebär att ingrepp får göras om ingen 

närstående motsätter sig det. De anhöriga betraktas i det avseendet som vittnen för att 

klarlägga inställningen som del i utredningen, och inte självständiga beslutsfattare. 75  I 

förarbetet betonas att närstående måste meddelas om ingreppet och deras rätt att i vissa fall 

förbjuda det för att kunna utöva vetorätten för att gå genomföra ingreppet. Ur protokollet från 

lagrådets sammanträde vid yttrande över förslaget till transplantationslagen framgår att de 

önskat formuleringen ”stått den avlidne nära” för att poängtera att det i enlighet med motiven 

ska framgå klart att begreppet närstående kan komma att omfatta mycket nära vänner.  

 

I författningskommentaren till 3 § förslaget om lag om transplantation m.m. ges som förslag 

på vad som menas med skriftlighet, som visserligen inte är ett krav, till exempel brev, 

meddelande till sjukhus eller närstående eller uttalande i testamente. Skäl att anta att 

organdonation skulle strida mot en avliden persons vilja föreslås kunna vara medlemskap i 

föreningar som tagit ställning mot transplantationer. Det påpekas att ett skriftligt meddelande 

kan återkallas muntligt.  

 

I kommentaren till 4 § framgår att det enligt 1975 års transplantationslag, som var i bruk 

innan den nuvarande lagstiftningen, krävdes nära anhörigas medgivande till organdonation 

om viljan hos den avlidne var oklar. Detta i kontrast till det nya förslaget, som sedermera 

utgör den nuvarande lagstiftningen på området, där det istället rör sig om en vetorätt och inte 

krävs ett uttryckligt medgivande från de nära anhöriga. Det påpekas också att om det inte går 

att få tag på en nära stående person men det är känt att en sådan finns så får inte ingreppet ske 

när uppgifter om inställningen är motstridiga.76   

 

4.3.4 Sammanfattning av resonemanget för den valda samtyckesformen 
Sammanfattningsvis ska transplantationslagen innebära att man får använda organ från en 

avliden person till transplantation om personen har lämnat medgivande till organdonation, 

eller om det framgår i samtyckesutredningen att den avlidne skulle ha velat det, då den 

avlidne inte skriftligt eller på annat sätt uttalat sig mot donation eller det föreligger 

omständigheter som ger anledning att anta att den avlidne inte ville donera sina organ och 

närstående motsätter sig det.   

 
                                                
75 Proposition 1994/95:148 s. 29.  
76 Prop. 1994/95:148 s. 79.  
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Ingreppet får inte utföras innan närstående underrättats om ingreppet. Närstående ska ha 

underrättats om rätten att förbjuda det samt haft tid för eftertanke kring denna rätt om 

uppgifterna kring den avlidnes inställning är motstridiga. Den samtyckesform som bäst 

reflekterar det svenska folkets inställning till organdonation när den avlidne inte uppgett sin 

önskan om huruvida denne önskade donera organ eller inte är ett presumerat samtycke.   

 

4.3.5. Reflektioner kring samtyckeslagstiftningen vid organdonation 
Frågeställningen inför skrivandet av uppsatsen var hur de legala förutsättningarna för 

samtycket var utformade vid organdonation i Sverige samt hur samtycket utformats i andra 

delar av världen och vilka argument för val av samtyckeslagstiftning de olika länderna 

innehar. Som ovan redogjorts för kan en levande person i Sverige lämna ett samtycke till att 

organdonation ska ske efter döden. Det kallas för ett uttryckligt samtycke till organdonation.77 

Om viljan till donation är okänd och anhöriga inte lägger in sitt veto presumeras det finnas en 

vilja till samtycke och organdonation kan genomföras om de rätta medicinska 

förutsättningarna finns. Det kallas för ett förmodat eller presumerat samtycke till 

organdonation.78  

 

Styrkan med en sådan typ av lagstiftning som finns i Sverige är att personer som önskar bli 

organdonatorer men inte fört ämnet på tal eller på annat vis gjort sin vilja känd fortfarande har 

möjlighet att bli det. Det stärker då autonomiprincipen. Då undersökningar visat att större 

delen av populationen önskar bli organdonatorer så är det rimligt att anta att en person som 

inte aktivt gjort sin vilja att avstå organdonation i själva verket också hade önskat donera.79 

Det presumerade samtycket vid okänd vilja innebär att alla de personer som trots att de 

uppgett i undersökningar att de önskat donera men ändå inte tagit steget att registrera den 

önskan, kan bli donatorer. Godhetsprincipen kan sägas vara en integrerad del i det svenska 

samhället då bland annat det svenska skattesystemet är utformade så att alla i samhället ska 

kunna ta del väsentligheter i livet såsom sjukvård, utbildning och andra former av välfärd. 

Därför är det rimligt att anta att folk har ett likartat tänk om att donera organ, vilket dessutom 

har bekräftats med flertalet undersökningar på området.  

 
                                                
77 SOU 2015:84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 179.  
78 Zink S., Zeehandelaar R, Wertlieb S. Presumed versus expressed consent in the US and 
Internationally. AMA Journal of Ethics, http://journalofethics.ama-assn.org/2005/09/pfor2- 
0509.html (i lydelse 2 augusti 2017). 
79 SOU 2015:84 s. 96.  
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I förarbetet framfördes en diskussion om huruvida aktivt samtycke till organdonation skulle 

kunna vara aktuellt i Sverige.80 Argumentationen mot den samtyckesformen kretsade kring de 

undersökningar som visat att av det stora antalet personer som önskar donera organ efter sin 

död är det endast en del som aktivt anmält denna önskan enligt något av de tre etablerade 

tillvägagångssättet. Det skulle då innebära att ett stort antal personer som önskar donera organ 

inte skulle kunna göra det. Det resonemanget är enligt min uppfattning rimligt. I och med att 

vetoklausulen möjliggör att eventuella invändningar mot organdonation kan framföras är min 

uppfattning att balansen mellan självbestämmandeprincipen och patients förmodade samtycke 

viktas på ett sådant vis som reflekterar folkviljan. När man dessutom tillåter att, utöver 

familjen, mycket nära vänner får komma till tals för att vittna om vad den avlidne tros ha haft 

för uppfattning om donationsfrågan har man enligt min uppfattning haft möjlighet att fånga in 

en åsikt som inte skulle kunna ha uppfattats av familjen. Man kan tänka sig att en del personer 

inte har en så pass nära relation till sina familjemedlemmar att ämnet har förts på tal eller att 

den avlidne inte känt förtroendet att kunna berätta om den vill eller inte vill donera organ. 

Man kan också tänka sig att det finns olika livsåskådningar eller filosofiska uppfattningar 

inom en och samma familj som gjort att den avlidne inte velat eller kunnat uttrycka en 

avvikande uppfattning. Att då kunna rådfråga nära vänner möjliggör att den typen av 

uppfattningar kan fångas upp och att autonomiprincipen respekteras, det vill säga att det är 

patients vilja eller ovilja att donera organ som utgör grunden för huruvida organdonationen 

kommer äga rum eller ej.  

 

En situation som kan uppstå med presumtionslagstiftning är att det kan finnas personer som 

inte önskar donera sina organ efter att de avlidit men inte gjort denna vilja känd för sin 

omgivning. Det skulle kunna tänkas bero på att det inte är socialt accepterat då det kan anses 

vara osolidarisk, att ämnet inte har kommit på tal, att personen levt isolerat utan möjlighet att 

meddela sig eller av något annat skäl. En variant som finns i en del länder med presumerat 

samtycke är att det råder samtycke till organdonation i alla de fall där personen inte uppgett 

en önskan att inte donera, ett så kallat opt out-system utan möjlighet till det svenska vetot som 

kan läggas fram av anhöriga till den avlidna.81 Ett sådant system har en tydlig plats dit 

personer som inte vill donera kan registrera den viljan och på så vis säkerställa att den 

kommer efterlevas när samtycket undersöks. I Sverige kan man på samma plats som man 

registrerar sin önskan att bli organdonator också registrera en önskan att inte bli det. Den 
                                                
80 Prop. 1994/95:148 s. 25.  
81 Organ donation in France: legislation, epidemiology and ethical comments. Jousset, Gaudin 
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önskan är anonym och kan göras via internet, det vill säga är tillgängliga för de flesta. På så 

vis torde möjligheten att uppge sin negativa inställning till organdonation anses vara tryggad i 

Sverige. Presumtionen gäller dessutom bara vid okänd vilja så länge ingen närstående lägger 

in sitt veto, så den svenska presumtionsutformningen har inte samma utformning som till 

exempel den i Frankrike där allt annat än ett nej i det statliga registret tolkas som ett ja.82 Min 

uppfattning är att utformningen av en slags variant av presumtion om samtycke till 

organdonation för person vars vilja är okänd och där anhörig efter en samtyckesutredning inte 

utnyttjar sin möjlighet till veto bäst viktar de olika principerna och torde landa i ett beslut som 

ligger närmast den avlidna personens sanna vilja om organdonation.  

 

En utgångspunkt för presumtionslagstiftningen är att man förutsätter att personer har 

kännedom om att man aktivt måste registrera sin önskan att inte donera eller meddela sin 

omgivning om det. En del äldre personer tar inte del av informationsflödet i samhället och kan 

också ha svårt för att använda internet eller kommunicera via post och därigenom göra sin 

vilja känd. Det ställer också högre krav på individen som aktivt måste agera för att förhindra 

donation. I Sverige är kraven lägre då det räcker att meddela sina anhöriga vilket de flesta 

torde kunna anses göra.83 Det borde även vara rimligt att tänka sig att någon som känner en 

stark ovilja till organdonation tar sig tiden att på något vis göra denna vilja känd. Det är därför 

osannolikt att det skulle röra sig om ett stort antal personer som skulle kunna bli föremål för 

organdonation som egentligen inte önskat det.  

 

När man i utredningen som ledde fram till samtyckeslagstiftningen på området för 

organdonationer i Sverige vägde samman autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen om 

att inte skada och rättviseprincipen resulterade det i slutsatsen att dagens utformning av den 

generella regeln utformad som ett uttryckligt samtycke och presumerat samtycke vid okänd 

vilja.84 Vid okänd vilja finns som ovan redogjorts för möjlighet till veto för anhöriga, och 

detta menade man bäst respekterade de olika principerna och reflekterade folkviljan. Den ter 

sig mot bakgrund av statistiken kring den allmänna positiva vilja till organdonation som en 

fullt rimlig utformning enligt min uppfattning. Denna utformning bevarar också folkets 

förtroende för sjukvården i stort och transplantationsverksamheten specifikt. Tänkbara 

                                                
82 Organ donation in France: legislation, epidemiology and ethical comments. Jousset, 
Gaudin.  
83 SOU 2015: 84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 179. 
84 Prop. 1994/95:148 
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nackdelar med en vetoklausul är den hypotetiska risken att ett nej från familjen reflekterar 

familjens åsikt snarare än patients åsikt eller till exempel att familjen till den avlidna befinner 

sig i kris på grund av dödsfallet och varken är i stånd att svara på en sådan frågeställning eller 

orkar leva med konsekvenserna av ett eventuellt felaktigt beslut. I avsnitt 4.3.9 utvecklas 

diskussionen kring den typen av hypotetiska nackdelar ytterligare. Fördelar med möjligheten 

till veto är att den möjliggör att man fångar in en avlidens persons eventuella ändrade 

uppfattning i frågan, då det är den senaste uppfattningen som gäller. Det centrala är enligt min 

uppfattning att självbestämmandeprincipen respekteras, det vill säga den avlidna personens 

rätt att få sin önskan om donation eller ej respekterad.  

 

4.3.6 Föreslagna lagändringar i transplantationslagen och lagen om kriterier för 
bestämmande av människans död  
Det har lagts fram ett förslag på lagändring i transplantationslagen som förväntas träda i kraft 

1 juli 2018.85 Det första förslaget avser ett namnbyte då lagen omfattar bestämmelser om 

organdonation och inte själva transplantationsprocessen. Det nya namnet skulle då bli Lagen 

om donation av organ och annat biologiskt material för transplantation. Även om förslaget i 

sig inte innebär en ändring av innehållet i lagen så är min uppfattning att det är bra att det 

genomförs så att namnet på lagen reflekterar det faktiska innehållet i lagen.  

 

Ett tillägg har föreslagits i form av 2b § om att det ska finnas rutiner, personal och utrustning 

samt lokaler för att kunna utföra donation av organ. Vikten av säkra procedurer och rutiner 

kan man kopplats till WHO:s vägledande etiska princip nummer 10 som innebär att 

högkvalitativa, säkra och effektiva principer ska eftersträvas i donationsförfarandet och 

ständigt förbättras.86 Det är i min uppfattning positivt att denna etiska princip framlagd av ett 

internationellt organ föreslås införlivas i svensk rätt.  

 

I förslagets 3 § föreslås att ordet medgett byts ut till samtyckt till organdonation. Motiveringen 

till förslaget är att ordvalet stämmer bättre överens med dagens språkbruk och jag instämmer i 

motiveringen då ordet samtyckt reflekterar ett mer modernt språkbruk än ordet medgett som 

skulle kunna tolkas som en något tveksam inställning med dagens användning av ordet. Sedan 

följer förslag på nya paragrafer om möjligheten att undersöka en patients inställning till 

organdonation, samtyckesutredning, i 4 a § när beslut har fattats om att inte inleda eller 

                                                
85 SOU 2015: 84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 50 
86 Cell Tissue Bank (2010), 11:413-419. 
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fortsätta livsuppehållande behandling. När vården övergått i palliation, då patientens liv inte 

längre går att rädda, bör frågan om donation ställas om patienten ”kan antas vara lämplig som 

organdonator”.87 Att kring tidpunkten för beslutet som innebär att det inte är meningsfullt 

med ytterligare behandling undersöka huruvida patientens inställning till organdonation är 

positiv eller negativ anser jag vara lämpligt då det kan ta tid för de närstående att bearbeta 

såväl situationen som frågeställningen och frågan bör därför föras på tal i ett tidigt skede av 

detta skäl för att lämna tid för eftertanke samt för att inte behöva fortsätta respiratorvård efter 

att patienten avlidit om denne inte ska bli organdonator. Det innebär också att 

autonomiprincipen inarbetas eftersom man tidigast möjligast undersöker patientens 

inställning. Det gör också att man bäst kan förbereda en eventuell transplantation.  

 

I förslag till 4 b § framgår att de medicinska insatser som behövs för att möjliggöra donation 

får påbörjas eller fortsättas under skälig tid inför och under samtyckesutredningen om det 

behövs för att transplantationen ska kunna genomföras. I författningskommentaren till den 

föreslagna ändringen påpekas att det rör sig om kodifiering av gällande praxis dock med 

skillnad att samtyckesutredningen nu får påbörjas medan patienten ännu lever under 

förutsättningen att 4 a § gäller om beslut att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande 

behandling. De medicinska insatserna föreslås enligt författningskommentaren bland annat 

avse vissa läkemedel och respiratorbehandling.  Förslaget är som sagt en kodifiering av redan 

gällande praxis. Att man kodifierar praxis i lag är viktigt då man på vissa områden i 

sjukvården som lämpar sig för den typen av detaljreglering bör ha tydliga regler att förhålla 

sig till så att allmänheten har ett förtroende för sjukvården och så att vårdpersonal vågar 

agera, ställa frågan om organdonation och göra de insatser som krävs för att möjliggöra 

donationen utan rädsla för att deras handlingar ska utgöra något form av brott.  

 

Enligt förslag till 4 c § får de medicinska insatserna påbörjas eller fortsättas under skälig tid 

om det behövs för att bibehålla organens kvalitet, och avslutas först när det står klart att 

förutsättningarna för donation inte är uppfyllda 4 d §. Detta är en självklarhet för att 

möjliggöra organdonation och fullfölja den avlidna patientens önskan om att donera just sina 

organ och min uppfattning är att det är av lämpligt att kodifiera det. I förslag till 4 e § 

refereras till lagen om kriterier för bestämmande av människans död för ytterligare 

bestämmelser om dessa medicinska insatser efter att patienten avlidit. Vidare föreslås att i 4 f 

                                                
87 SOU 2015: 84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 500.  
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§ precisera att samtycket till organdonation enligt 3-4 §§ även ska anses omfatta ett samtycke 

till behandling av de personuppgifter som krävs för mottagarens säkerhet.  

 

Tonfallet kan sägas ha skiftat i förslag till 7 § där orden endast och dock tas bort i 

sammanhanget där en släkting tidigare var den primära donatorn och formulerats så att istället 

för ”endast på en givare som är släkt /.../” gäller nu formulering ”ett ingrepp på en levande 

människa, som innebär att biologiskt material som inte återbildas tas för transplantation, får 

göras på en givare som är släkt med den tilltänkte mottagaren eller på annat sätt står 

mottagaren särskilt nära. Om det finns särskilda skäl får ett sådant ingrepp även göras på 

annan person än som nu sagts.”.88 Detta förslag är troligtvis på grund av utvecklingen som 

skett på området för transplantationer som möjliggjort organdonation av okänd donator 

genom användningen av immunosuppressiva läkemedel. Ett tillägg föreslås i form av 10 a § 

där alla kostnader som kopplas till donationsingreppet för den levande donatorn ska ersättas 

av sjukvårdshuvudmannen. Vid telefonkontakt med socialdepartementet framgick att de 

föreslagna lagändringarna tros träda i kraft tidigast juli 2018.89  

 
Här kan även nämnas en föreslagen förändring, eller snarare ett förtydligande, i lagen om 

kriterier för bestämmande av människans död. I 2 a § föreslås att de medicinska insatser som 

behövs för att upprätthålla organens kvalitet för att kunna genomföra en organdonation 

omformuleras så att de insatser som behövs får ”påbörjas eller fortsättas” jämfört med tidigare 

”fortsättas” efter döden inträffat. Formuleringen påbörjas innebär att den andra formen av 

organdonation som berörts i uppsatsen, DCD, som det just nu pågår ett arbete för att ta fram 

riktlinjer att använda sig av i Sverige så att denna form kan börja tillämpas, förtydligas i lag 

att så får ske.  

 

4.3.7 Samtycke till andra insatser i samband med organdonation 
Det har framkommit att en patient som bedömts befinna sig i livets slutskede ibland inte får 

fortsatt respiratorvård, alternativt att den inte inleds i en del fall, på grund av att en tolkning 

av gällande rätt på området för medicinska insatser för att möjliggöra organdonation.90 Det 

finns två typer av situationer där patienter skulle kunnat bli organdonatorer men på grund av 

                                                
88 A. bet. s. 54.  
89 Samtal med Ulrika Jonsson, departementsekreterare på socialdepartementet den 2017-06-
13.  
90 A. bet s. 333. 
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tolkningen av lagen inte blir det. Det gäller patienter som har drabbats av en allvarlig 

hjärnskada och prognosen för den patienten har bedömts som hopplös, och för patienter där 

man har inlett behandling men trots detta kommer tidpunkten då patienten bedöms vara 

bortom räddning.91  

 

En förutsättning för att en patient ska kunna bli organdonator är att denne genomgår 

respiratorvård. Det innebär att i de fall som återgivits ovan där patienten inte hamnar i 

respirator kommer dennes vilja att donera sina organ inte kunna respekteras om tolkningen av 

bestämmelsen gör att fortsatt vård inte möjliggörs. Socialstyrelsen har i brevform framfört till 

verksamhetschefer inom intensivvården att behandling inte får initieras enbart för att 

möjliggöra organdonation.92 Med denna formulering bör förtydligas att det är många patienter 

som när prognosen är okänd gynnas av att inleda respiratorvård tills fullständig kartläggning 

av patientens tillstånd har skett. I socialstyrelsens brev framgår att patient som redan undergår 

respiratorbehandling kan förbli i respiratorvård när det finns misstanke om att patienten håller 

på att utveckla total hjärninfarkt och utredning för diagnostik pågår.  

 

I arbetet som ledde fram till SOUn framgick att det varje år gås miste om ett antal potentiella 

organdonatorer på grund av de inskränkta möjligheterna till vården som är nödvändig för 

möjliggörande av organdonation. Den juridiska diskussionen kretsar alltså kring huruvida de 

samtyckesregler som återfinns i transplantationslagen omfattar medicinska insatser för att 

bibehålla organens vitalitet och det finns ingen särskild bestämmelse i svensk rätt som 

reglerar vården för en person i syfte att kunna vårda en annan person annat än att insatser får 

fortsättas under 24 timmar enligt 2 a § för att kunna bevara organen. I motiven till lagen som 

fanns på området för organdonationer innan transplantationslagen trädde i kraft i sin 

nuvarande form motiveras införandet av en särskild bestämmelse kring samtycke för dessa 

medicinska insatser med att det torde inbegripas i viljan att donera att organen man donerar 

ska vara av god kvalitet så att transplantationen ska vara framgångsrik om inget annat 

framkommit om personens vilja. 93  Därför har det lagts fram förslag för att förbättra 

möjligheterna till organdonation i den här typen av situationer. Det ska vara tillåtet att 

kontrollera donationsregistret innan döden inträffas som det föreslås i förslag till nya 4 a § 

transplantationslagen.  

                                                
91 A. bet s. 340.  
92 I form av två brev dnr 50-6646/2007 och dnr 5.1-227/2011. 
93 A. bet s. 22. 
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Det föreslås även att donation ska kunna ske då döden inträffat efter cirkulationsstillestånd 

(DCD) genom att ändra i lagen om kriterier för bestämmande av människans död.94 Det finns 

fem grupper för den formen av donatorer som är indelade efter Maastrichtklassificeringen. 

Den första gruppen innefattar patienter som är döda vid ankomst till sjukhuset och kallas 

okontrollerade. Den andra gruppen utgörs av patienter med cirkulationsstillestånd efter 

återupplivningsförsök som inte varit framgångsrika och är också okontrollerade. Den tredje 

gruppen innefattar patienter med cirkulationsstillestånd efter att respiratorbehandling har 

avslutas och är kontrollerad. Den fjärde gruppen är ett cirkulationsstillestånd i väntan på 

donationsoperation och är även den kontrollerad. Den femte och sista gruppen är oväntade 

cirkulationsstillestånd hos patienter på IVA och är okontrollerade. Ett begrepp vid donation 

efter cirkulationsstillestånd är no touch period och det innebär att patienten inte får röras 

under en period på två till 20 minuter, utifrån olika nationella riktlinjer. Detta för att vara 

säker på att hjärtat hos patienten inte börjar pumpa igen. Det framgår i förarbetet till lagen om 

bestämmande av människans död att det i Sverige rörde sig om cirka 15-20 minuter innan 

man ansåg att hjärnan slutat fungera, innan hjärndödskriteriet infördes. Numera finns ingen 

tidsgräns utan fastställs av läkare utifrån dagens medicinska kunskaper om hur döden kan 

fastställas.   

 

4.3.8 Kommentar från vårdpersonal inom intensivvården 
Enligt den rättsdogmatiska principen för hur ett ämne att detta slag behandlas i uppsatsform 

skulle praxis på området redogjorts för och sedan analyserats. I och med att 3 § och 4 § 

transplantationslagen aldrig har prövats i rätten kan inte en analys kring praxis på området äga 

rum i denna uppsats. Därför har en inblick i dess tillämpning erhållits i form av samtal med en 

DOSS för att få en närmare inblick i situationerna där dessa paragrafer aktualiseras och få 

kännedom om de eventuella problem som kan uppstå för att komma närmare den valda 

metoden för uppsatsen. Hans Lindblom är anestesi- och intensivvårdsjuksköterska som 

arbetar som DOSS på Södersjukhuset i Stockholm. Han instämmer i uppfattningen som ges 

uttryck för i förarbetet som innebär att ett uttryckligt samtycke samt presumerat samtycke vid 

okänd vilja är etiskt och optimalt då undersökningar visat att organdonationer har ett stort 

folkligt stöd.  

 

                                                
94 A bet. s 354.  
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Lindbloms uppfattning efter att ha medverkat i ett 100-tal samtal med anhöriga om 

möjligheten till organdonation är att lagstiftnings nuvarande utformning kring vetorätten inte 

är avgörande för donationsfrekvensen. I de fall där anhöriga har möjlighet att utöva 

vetorätten, om man inte kan tolka den närståendes inställning till organdonation, är det endast 

ett fåtal personer som det rör sig om som säger nej till organdonation. Skälen är flera, bland 

annat vill inte anhöriga riskera att göra fel när de inte känner till den avlidnes vilja. Lindblom 

hänvisar till den tidigare omnämnda undersökningen som visat att cirka 50 procent av de 80 

procent som har en positiv inställning till att donera organ inte har uppgett det för sina 

anhöriga.  

 

Han menar att det är informationsinsatser för att få folk att registrera sin inställning till 

organdonation som man behöver jobba med istället för en ändring i vetobestämmelsen, för att 

underlätta för anhöriga som då inte behöver avgöra vad den avlidne hade velat. Sett till antalet 

är det inte många potentiella donatorer som skulle öka av att de personer vars anhöriga sagt 

nej till organdonation med tänkbar ny lagstiftning kunde bli organdonatorer ändå. Lindblom 

menar istället att det, utöver satsningar för att göra viljan till organdonation känd hos anhöriga 

medan den avlidna patienten är i livet, finns en annan viktig åtgärd som att ta hand om de som 

avlider som skulle kunna bli organdonatorer. Den gruppen utgörs av patienter som drabbats 

av hjärnblödning och skulle kunna bli organdonatorer med tillämpning av DCD. Lindblom 

med flera arbetar just nu med att ta fram nya riktlinjer för att prova om en tillämpning av 

DCD är lämplig i Sverige.  

 

Lindbloms uppfattning är alltså att även i de situationer där man har en legal möjlighet till 

organdonation men avstår av respekt för de anhöriga är att föredra framför en tvingande 

lagstiftning likt den i vissa andra länder där anhöriga inte kan utöva veto, då förtroende för 

sjukvården generellt och organdonation specifikt måste upprätthållas. Han anser att 

lagförslaget till nya transplantationslagen som skulle innebära att man får kontrollera 

uppfattningen i donationsregistret innan patienten avlidit också är en viktig del för att göra 

fler personer till möjliga donatorer.  
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5. Några alternativa former av samtycke vid organdonation av 
avlidna patienter: en utblick över andra länders lagstiftning  
 

5.1 Lagstiftning från andra länder i urval 
Det finns som konstaterats ovan flera olika former av samtyckeslagstiftning på området för 

organdonation från en avliden person. I följande kapitel kommer några länders 

samtyckesform att presenteras som kontrast mot det svenska för att belysa hur principer som 

ligger till grund för den valda samtyckesformen kan viktas på olika vis. När man granskar 

lagstiftningen för de olika samtyckesformerna och sedan undersöker donationsfrekvensen är 

det viktigt att ha i åtanke att flera faktorer spelar in bortom lagstiftningen även om man kan se 

klara kopplingar till samtyckesformen. Andra faktorerna som kan påverka antalet är till 

exempel om det sker fler olyckor i ett visst land och det därigenom finns fler unga som 

avlider och kan bli potentiella organdonatorer. Resurser inom intensivvården spelar in och 

likaså den kulturella inställningen till organdonation. 

 

5.2 Spaniens presumerade samtycke  
Som redogjorts för ovan finns så kallade opt in och opt out-system på området för 

organdonation runt om i världen. Spanien är ett av de länder som har högst antal 

organdonationer i världen med ca 35 pmp, det vill säga 35 donatorer per miljoner invånare. I 

Spanien sker organdonationer även efter cirkulationsstillestånd, till skillnad från det 

nuvarande systemet i Sverige med enbart DBD. Landet har gått från att på slutet av 80-talet 

ha 14 pmp till numera 33-35 pmp tack vare flertalet reformer.95 Transplantationslagen som 

infördes i Spanien 1979 innefattar ett opt-out system med möjlighet till närståendeveto.96 I 

Spanien utgörs merparten av organdonationerna av DBD. Utöver lagstiftning finns även 

särskilda personer som koordinerar transplantationer på sjukhusen och donationsprogram, 

vilken tros ha bidragit till det höga antalet donationer.  

 

                                                
95 Spanish experience as a leading country: what kind of measures were taken? Matesanz et 
al.  
96 Den spanska lagen som omfattar organtransplantationer heter Ley 30/1979 sobre 
Extracción y Transplate de Órganos, Boletín oficial del estado, nov 9, 1979 enligt uppgifter 
från Graciela Rodriguez-Ferrand, Law library of congress i mejlkonversation den 13092017.  
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5.3 Storbritanniens inhämtande av familjesamtycke och tillämpning av DCD 
Nära hälften av organdonationerna i Storbritannien är från så kallade DCD och ses som ett 

komplement till DBD. Familjesamtycke sker vid organdonation i Storbritannien enligt praxis.  

Färre organ per donator kan tas till användning efter donation baserad på DCD än DBD.97 Det 

ter sig därför lämpligast att använda formen som ett komplement till DBD snarare än enbart 

tillämpa DCD som grund för vilken grupp avlidna patienter som skulle kunna bli 

organdonatorer.  

 

5.4 Israels prioritetssystem  
I Israel innebär lagstiftning på området för organdonationer att en positiv egen inställning till 

donation leder till prioritet vid eget behov av organdonation.98 Denna prioritetsform råder i 

flertalet länder. Befolkningen kan ha anmält sin positiva inställning till donation genom att 

bära ett donationskort, ha varit en levande donator och donerat till exempel en njure eller en 

lever- eller lunglob eller haft en avliden släkting i första ledet som denne godkänt en 

organdonation för. Systemet för mottagare av organ innebär att man kan ha maximal prioritet, 

normalt prioritet eller sekundär prioritet. Den maximalt prioriterade personen blir den som har 

samtyckt till donation när en släkting avlidit eller själv donerat organ. Vanlig prioritet ges till 

den som har en donationskort. Sekundär prioritet avser de personer som inte själva har ett 

donationskort men som har en förstagradssläkting som har ett det. De råder inget presumerat 

samtycke för organdonationer i Israel. Man har sett en ökning i organdonationer för såväl 

levande som avlidna donatorer i Israel sedan prioriteringsbestämmelserna trädde i kraft.  

 

5.5 Konsekvenserna i Chile av presumerat samtycke 
I Chile trädde en ny organdonationslag i kraft 2010.99 Där betalar mottagaren av organ själva 

för transplantationsutgifterna. Lagen trädde i kraft efter en period av minskade 

organdonationer och innebar att det rådde presumerat samtycke till organdonation med 

möjlighet till opt-out registrering. Trenden efter lagens tillkomst var en kraftig nedgång i 

organdonationer då allt fler medborgare registrerade sig för opt out. En förklaring tros vara att 

en stor del av befolkningen hade en felaktig uppfattning om var organdonation innefattade, 

bland annat trodde folk att transplantationssystemet hade påverkats av marknadskrafter, att 
                                                
97 SOU 2015: 84 Organdonation, en livsviktig verksamhet, s. 359.  
98 Increasing organ donation by presumed consent and allocation priority: Chile. Alejandra 
Zuniga-Fajuri. 
99 Increasing organ donation by presumed consent and allocation priority: Chile. Alejandra 
Zuniga-Fajuri. Bulletin of the World Health organization 2015;93:199-202.  
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organen var begränsade till att enbart gå till välbärgade individer och att registrerade 

donatorer skulle tillåtas dö för att kunna använda deras organ till transplantation. År 2013 

kom en ny organdonationslag. Tidigare hade det varit väldigt enkelt att registrera sig för opt 

out, då man hämtade ut ett nytt körkort. Nu krävdes ett notariserat statement och det framgick 

också att man inte kommer att prioriteras om dagen kommer då man själv står i behov av en 

organdonation och valt att inte själv vara en potentiell organdonator.  
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6. Vilka rättsliga argument har framförts som motiv till valet av 
samtyckesform i Sverige?  
 

6.1 Allmänna reflektioner kring donationslagstiftning  
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att undersöka samtyckesformen för 

donation av avliden persons organ. En av de centrala frågeställningarna har därför varit vilka 

rättsliga argument som ligger bakom den samtyckesformen som för närvarande råder i 

Sverige för organdonation. Därför kommer jag i detta kapitel koppla de rättsliga argumenten 

som motiverat samtyckesformen och som redogjorts för ovan till liknande resonemang på 

andra områden för att diskutera rimligheten i de valda argumenten och hur de viktats.  

 

Sverige kännetecknas av starka demokratiska värderingar och värnandet om rättsstaten med 

en stor portion frihet för sina medborgare, samt en känsla av ansvar för sina medmänniskor 

och en ideologi om att dela med sig av de egna resurserna till mindre bemedlade. Ansvaret för 

andra och förhållningen att dela med sig av sina resurser återspeglas på flertalet områden, 

bland annat i skattepolitiken, allemansrätten och medbestämmandelagen.   

 

Det är därför i min mening riktigt att bestämmelserna på området för organdonation 

reflekterar inställningen att värna om sina medmänniskor då den uppfattningen är utbredd i 

Sverige. Principer som solidaritetsprincipen bör enligt min mening genomsyra den svenska 

sjukvårdens reglering generellt och organdonation specifikt. Förtroende för staten är 

förhållandevis högt i Sverige i jämförelse med andra länder. Det kan bero på att landet varit 

fritt från krig och oroligheter samt hållit en stabil ekonomisk standard sedan en längre tid 

tillbaka. Det i kombination med att det drivits en politik som, även om mindre frågor kan 

skilja partierna i riksdagen åt, syftat till att skyddat utsatta personer från ett liv i misär har 

inneburit att förtroendet för den svenska staten varit förhållandevis högt. Korruption sker i 

lägre omfattning i Sverige än i en del andra länder där förtroendet är lägre för staten, och 

landets medborgare har besparats från viss typ av kriminalitet, som till exempel organstöld.  

 

6.2 Reflektion kring de rättsliga motiven till presumtionsbestämmelsen  
I Sverige råder det en presumtion om samtycke till organdonation i de fall viljan till donation 

är okänd och anhöriga inte lägger in sitt veto.100 Dock måste anhöriga informeras om 

                                                
100 3-4 §§ transplantationslagen.  
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ingreppet och möjligheten att under vissa omständigheter förbjuda det.101 På så vis skiljer sig 

presumtionslagstiftningen i Sverige från den i till exempel Frankrike där man numera endast 

meddelar anhöriga om att ingreppet kommer att ske, förutsatt att den avlidna personen inte 

har registrerat sin vilja att inte donera organ. Motiveringen till varför möjligheten till veto 

finns i Sverige återfinns i förarbetet till transplantationslagen, där avvägningen mellan 

självbestämmandeprincipen och godhetsprincipen bäst anses återspeglas med en sådan 

bestämmelse.102 Beslutet om donation ska reflektera den avlidna personens inställning i livet 

till organdonation efter döden, det vill säga respektera självbestämmandeprincipen. Det anses 

bli en för ensidig tolkning av den om det krävs aktivt samtycke som en del länder kräver, och 

det blir en för strikt tolkning om anhöriga utelämnas ur samtalet. Varför det inte finns ett krav 

på aktivt samtycke motiveras med att självbestämmandeprincipen inte kommer återspeglas i 

beslutet man annars landar i vid okänd vilja på grund av att de upprepade undersökningarna 

som genomförts på området visat att många av de med positiv inställning till organdonation 

inte på något sätt gjort denna inställning känd under sitt liv. Beslutet att inte införa aktivt 

samtycke motiveras också med att man inte känner till de eventuella konsekvenserna det 

skulle få för internationella samarbeten på området. Man viktar solidaritetsprincipen och 

viljan att göra gott för sina medmänniskor tyngre i motiveringen till bestämmelsen. Jag tycker 

det är en rimlig avvägning då statistiken talar för att en sådan bestämmelse bäst borde 

reflektera flest personers uppfattning i frågan om organdonation.  

 

6.3 Reflektion kring de rättsliga motiven till närståendes roll  
I en del länder förfogar familjen helt eller delvis över frågan om organdonation av avliden 

persons organ. I förarbetet motiveras varför Sverige inte har en sådan lagstiftning bland annat 

med att beslutet om organdonation skulle utgöra en för tung belastning för anhöriga att åta 

sig, utöver att beslutet i sig ska reflektera den avlidna personens uppfattning och ingen 

annans. Min uppfattning är att utformningen av samtyckesbestämmelsen i dess nuvarande 

form i Sverige utgör en god kompromiss mellan de olika principerna då beskedet om att en 

anhörigs liv inte längre går att rädda är oerhört tungt och många gånger chockerande för 

närstående. Ett beslut om huruvida den närståendes organ ska kunna doneras kan bli mycket 

ångestladdat. Samtidigt påpekas i förarbetet till transplantationslagen att det ju inte ska fattas 

ett beslut åt den avlidne, utan ett beslut om vad den avlidne själv skulle haft för önskan. 

                                                
101 4 § transplantationslagen.  
102 Prop. 1994/95:148 s. 25.  
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Symbolvärdet i en kvarstående möjlighet till veto, men inte någon oinskränkt rätt att besluta 

åt den avlidne oberoende av dennes vilja, kan innebära att förtroendet för verksamheten 

upprätthålls. 

 

6.4 Reflektion kring strikt opt-out vs den svenska modellen med möjlighet till 
veto  
I Chile infördes initialt ett strikt opt-out system som hade en negativ inverkan på 

donationsfrekvensen i landet. Skillnaderna i kulturen, historian och lagstiftningen i Chile 

gentemot Sverige är många, men en av skiljemarkörerna torde vara skillnaden i förtroende för 

myndigheter eller snarare bristen därav i Chile. Man kan spekulera i hur effekterna skulle bli i 

Sverige men troligen inte lika drastiska då misstänksamheten mot staten inte är lika påtaglig i 

Sverige som i Chile. Jag tror ändå att systemet som råder i Sverige med möjligheten till 

samtyckesutredning och vetorätt bäst reflekterar den svenska mentaliteten och innebär ett 

bevarat förtroende för sjukvården i stort och donationsverksamheten specifikt.   

6.5 Reflektion kring prioriteringssystemet och fair play  
Vad gäller prioriteringssystemet för eget behov av organdonation som till exempel Israel har 

inkorporerat i sitt donationsförfarande kommenteras det inte i förarbetet till 

transplantationslagen varför Sverige inte har en bestämmelse om något sådant system. En 

tänkbar risk med ett sådant system är att en ung person i behov av organdonation inte själv 

hunnit ta ställning till organdonation och då skulle kunna bortprioriteras om man enbart 

prioriterar de som själva aktivt anmält intresse att donera innan de själva blev sjuka. Denna 

princip som har kommit att kallas fair play är enligt min mening fair så länge alla givits 

möjligheten att agera utifrån den egna viljan. Jag ser inga hinder för införandet av en sådan 

bestämmelse i Sverige om information om att en sådan bestämmelse går ut till allmänheten.  

 

6.6 Reflektion kring införandet av donation after circulatory death (DCD): 
donation efter avbruten intensivvårdsbehandling 
Avslutningsvis är min uppfattning vad gäller att komplettera DBD med DCD som underlag 

för potentiella organdonatorer, som till exempel tillämpas i Storbritannien, att detta inte torde 

möta på något större folkligt motstånd i Sverige. Det kommer dock ställa högre krav på 

sjukvården på grund av det ökade behovet av vård för att upprätthålla organens vitalitet. Det 

kräver en utförlig utredning för att kartlägga potentiella problem och eftersom denna grupp 

patienter kan bli organdonatorer i vissa andra länder finns goda möjligheter att inhämta 
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kunskap på området och utforma lämpliga bestämmelser kring DCD i Sverige och undvika 

eventuella fallgropar andra länder som varit pionjärer inom området kan ha råkat ut för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Källförteckningar 
Offentliga tryck 

            Statens offentliga utredningar 

SOU 2015:84             Utredning om donations- och transplantationsfrågor  

 

            Propositioner  

Prop. 2013:14:106      Patientlag 

Prop. 1986/87:79        Förslag till lag om dödens inträde m.m.  

Prop. 1994/95:148      Transplantationer och obduktioner m.m.  

 

Rapporter 

Cell Tissue Bank (2010)  11:413-419. WHO guiding principles on human cell, tissue and 

organ transplantation. Sixty-Third World Health Assembly.  

 

Organs, tissue and cells. Safety, quality and ethical matters concerning procurement, storage 

and transplantation. Council of Europe convention, resolutions, recommendations and reports. 

2nd edition. European directorate for the quality of medicines & healthcare. 

 

Skrifter 

Cell Tissue Bank (2010), 11:413-419. 

Etik – en introduktion, upplaga 3. Statens medicinsk-etiska råd, s.39-40.   

 

Litteratur 

Artiklar 

Abadie A & Gay S. The impact of presumed consent legislation on cadaveric organ donation: 

a cross country study. s. 18 Faculty research working papers series 2004.  

 

Citerio G, Cypel M, Dobb GJ, Dominguez-Gil B, Frontera JA, Greer DM, Manara AR, 

Shemie SD, Smith M, Valenza F & Wijdicks EF. Organ donation in adults: a critical care 

perspective s. 305-315 Intensive care medicine 2016.  

 



 57 

Jousset N, Gaudin A, Mauillon D, Penneau M & Rougé-Maillart C. Organ donation in 

France: legislation, epidemiology and ethical comments. s. 191-9 Medicine science and the 

law 2009.  

 

Matesanz R, Dominguez-Gil B, Coll E, de la Rosa G & Marazuela R. Spanish experience as a 

leading country: what kind of measures were taken? s. 333-43 Transplant international 2011.  

 

Watson C & Dark J. Organ transplantation: historical perspective and current practice, s. 29-

42 British journal of anaesthesia 2012.  

 

Willsher, Kim. France introduces opt-out policy on organ donation. The guardian 2017.  

 

Zink S, Zeehandelaar R & Wertlieb S. Presumed versus expressed consent in the US and 

internationally. AMA journal of ethics 2005.   

 

Zuniga-Fajuri Alejandra. Increasing organ donation by presumed consent and allocation 

priority: Chile. S. 199-202 Bulletin of the world health organization 2015.  

 

Böcker 

Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, 

Wiweka & Vogel, Hans-Henrich, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 u., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2014.  

 

Övrig citerad litteratur 

Brev från socialstyrelsen, dnr 50-6646/2007 och dnr 5.1-227/2011. 

 

Internetkällor 

http://www.transplant-observatory.org/data-charts-and-tables/chart/  

https://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=legislation1 

https://www.edqm.eu/en/events/european-day-organ-donation-and-transplantation-eodd 

https://www.organdonor.gov/about/facts-terms/history.html 

http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/Sidor/default.aspx  

http://www.sls.se/PageFiles/225/000012132.pdf 

 



 58 

Övrigt material 

Telefonsamtal med Hans Lindblom, anestesi- och intensivvårdssjuksköterska på 

Södersjukhuset den 2017-07-07.  

Telefonsamtal med Ulrika Jonsson, departementsekreterare på socialdepartementet den 2017-

06-13.  

Mejlkonversation med Graciela Rodriguez-Ferrand, specialist på utländsk lag på Law library 

of congress den 13092017.  

 

 

 

   

 

 

 

 




