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Remissvar ”Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer” 

från Socialdepartementet, Ds 2013:58 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation som arbetar för 

förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa i fokus. 

 

Den aktuella promemorian innehåller förslag för att i svensk rätt genomföra de skyldigheter som följer 

av kommissionens genomförandedirektiv 2012/25/EU av den 9 oktober 2012 om 

informationsförfaranden för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för 

transplantation. Direktivet berör uppgiftslämnande mellan medlemsstater eller delegerade inrättningar 

avseende rapportering av allvarliga händelser eller biverkningar och vidarebefordran av uppgifter om 

organ- och donatorkaraktärisering samt spårbarhet. 

 

Efter hörande från SLS sektioner har synpunkter inkommit från Svensk förening för anestesi och 

intensivvård och Läkarsektionen inom svensk förening för vårdhygien. 

 

Svenska Läkaresällskapet lämnar följande synpunkter på den aktuella promemorian: 

 

Det finns ett behov av att förtydliga att promemorian gäller information som avser såväl levande som 

avlidna donatorer. De aktuella skrivningarna ger intrycket av att det framför allt avser avlidna 

donatorer. 

 

Under stycke A i avsnittet om vilka uppgifter som bör lämnas till behörig myndighet eller delegerad 

inrättning avseende organ- och donatorskaraktärisering bör under punkt 14 tilläggas tester för Chagas 

sjukdom, HTLV 1 och 2 samt malaria. 

 

Under stycke B i avsnittet om vilka uppgifter som bör lämnas till behörig myndighet eller delegerad 

inrättning avseende organ- och donatorskaraktärisering skiljer sig direktivet och den svenska 

författningen åt på flera punkter. Det svenska förslaget är vid jämförelse mer detaljerat med flera 

skrivningar som skulle kunna uppfattas kränkande ur ett integritetsperspektiv. Detta gäller framför allt 

sexualvanor där sexualpartner måste uppfattas som tredje person men även uppgifterna om resvanor 

kan uppfattas som integritetskränkande.  Svenska Läkaresällskapet föreslår att dessa skrivningar ses 

över. 
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