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Landstingsstyrelsen

Motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer

Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Motionären föreslår att ett projekt utarbetas i samarbete med företrädare för hälso- och
sjukvården samt patient- och anhörigorganisationer i syfte att öka antalet organdonationer
och transplantationer i Stockholms läns landsting.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

Att öka antalet donatorer av organ och vävnader är en oerhört viktig fråga. För närvarande
bedrivs ett intensivt informationsarbete och kompetensutveckling kring detta där Stockholms läns landsting samt Organisationen för Organdonation i Mellansverige, Landstingsförbundet m fl, är engagerade. Samverkan med patient- och handikapporganisationerna
sker som i andra frågor genom etablerade fora.
Viktiga beståndsdelar i det pågående arbetet är en hemsida (www.livsviktigt.se) med
information om donation och transplantation samt länk till Donationsregistret. Vidare ingår i
projektet broschyrer, ’reklamfilmer’ på TV, annonser samt ett telefonnummer till Donationslinjen för frågor och samtal om donation. Det har även tagits fram material som vänder
sig direkt till vårdpersonalen. Sedan starten på informationsarbetet har 78 620 anmälningar
till registret gjorts, att jämföras med i snitt 6-7000 per år under åren 2000-2002.
Bilaga
Motion

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2004-06-02

2
LS

0403-0567

Sedan 1 januari 2004 har Neurokirurgiska kliniken, KUS, Solna en heltidsanställd donationsspecialiserad sköterska (DOSS) som bl.a. har till uppgift att tillhandahålla information
och utbildning om donation och transplantation inom sjukhuset och i mån av tid även till
andra sjukhus i länet.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Margareta Cederfelt (m) har i en motion (bilaga), väckt den 9 mars 2004 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att utarbeta ett projekt i samarbete
med företrädare för hälso- och sjukvården samt patient- och anhörigorganisationer i syfte
att öka antalet organdonationer och transplantationer i Stockholms läns landsting.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 27 april 2004, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande yttrande.
”Inom ramen för det nationella donationsprojektet pågår ett informationsarbete - Livsviktigt
– som startade i oktober förra året. Viktiga beståndsdelar i detta arbete är en hemsida
(www.livsviktigt.se) med information om donation och transplantation samt länk till Donationsregistret. Vidare ingår i projektet broschyrer, ’reklamfilmer’ på TV, annonser samt ett
telefonnummer till Donationslinjen för frågor och samtal om donation. Det har även tagits
fram material som vänder sig direkt till vårdpersonalen. Sedan starten på informationsarbetet har 78 620 anmälningar till registret gjorts, att jämföras med i snitt 6-7000 per år under
åren 2000-2002.
Sedan 1 januari 2004 har Neurokirurgiska kliniken, KUS, Solna en heltidsanställd donationsspecialiserad sköterska (DOSS) som bl.a. har till uppgift att tillhandahålla information
och utbildning om donation och transplantation inom sjukhuset och i mån av tid även till
andra sjukhus i länet.
Med hänsyn till pågående nationella donationsprojekt och den nyinrättade DOSSfunktionen på KUS anser vi inte att det finns skäl att bifalla det projektförslag som föreslås i
motionen.”
M-ledamöterna deltog inte i beslutet.

Landstingsrådsbere dningen behandlade ärendet den 2 juni 2004.

