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Kvalitetsindikatorer organdonation – avlidna 

Strukturindikatorer 

1. Donationsansvarig läkare och sjuksköterska 

Indikatorn beskriver förekomst av DAL och DAS på lokal och regional nivå och uppfyllelse av den 

särskilda kompetens som krävs för DAL/DAS och regional DAL/DAS.  

Lokal DAL och DAS ska finnas på varje enskild intensivvårdsavdelning, och ansvarar för 

donationsfrågor på eget sjukhus.  

Regional DAL och DAS har en övergripande funktion för samordning av donationsarbetet inom en 

donationsregion. Arbetsuppgifter finns rekommenderade i Socialstyrelsens dokument 

Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska En vägledning för vårdgivare och 

verksamhetschefer (2014).  

Indikatorn mäter:  

1. Skriftligt uppdrag 

2. Avsatt tid enligt rekommendation 

3. Kompetens för uppdraget enligt utbildningstrappan 

4. Verksamhetsplan/rapport. 

2. Skriftliga instruktioner 

Indikatorn avser dokumentera förekomst av skriftliga instruktioner för de olika stegen i en 

donationsprocess. Dessa utgör grunden för ett korrekt och standardiserat omhändertagande av en 

möjlig till faktisk donator genom hela donationsprocessen. 

Indikatorn mäter:  

Förekomst av giltiga skriftliga instruktioner. 

3. Utbildning om donationsprocessen 

Personalens kompetens om donation är av stor vikt för en välfungerande donationsverksamhet. 

Denna säkerställas genom att all personal som kommer i kontakt med organdonation erhåller 

adekvat utbildning. Utbildningar kan erbjudas lokalt, regionalt och nationellt enligt 

utbildningstrappan. 

Indikatorn mäter: Att utbildning för An/Op/IVA-personalen finns beskriven i verksamhetsplanen och 

verksamhetsrapporten för DAL/DAS.  

1. Att utbildning för övrig personal finns beskriven i verksamhetsplanen och 

verksamhetsrapporten för DAL/DAS 

Kvalitetsindikatorer organdonation - avlidna 
http://vavnad.se/wp-content/uploads/2019/09/version-20-kvalitetsindikatorer-organdonation-avlidna.pdf  

Vävnadsrådet/SKL:s utbildningstrappa för DAL/DAS och rDAL/rDAS (www.vavnad.se)  
http://vavnad.se/wp-content/uploads/2017/12/utbildningstrappa-uppdaterad-12122017.pdf  
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Manual för strukturella indikatorer, donation  
Startsidan för Indataportalen visar de webbformulär du har behörighet till samt en översikt. 

 

Översikt  

Översikten visar nuläget för det som finns registrerat gällande Riktlinje för svensk intensivvård och 

Strukturella indikatorer, donation. 
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Registrera 

Du kan redigera och navigera i de olika blocken som finns på sidan eller i listmenyn. 

 

1. Börja med fliken ALLMÄN och fyll i din avdelnings kategori enligt Svenska Intensivvårdssällskapet 

(SIS) och uppgifter om Utbildning om donationsprocessen 

2. Gå till BEMANNING. Här lägger du upp de personer som har uppdrag som DAL och DAS och för 

vilken tid de har uppdraget, avsatt timmar och hur uppdragets innehåll.  Välj först NY PERSON för att 

lägga upp alla namn på de personer som är aktuella.  Gå sedan till fliken LÄGG TILL BEMANNING och 

fyll i namn, roller och starttid. Sluttiden lämnas tom om uppdraget pågår. Fylls i när uppdraget slutar 

dvs radera uppgiften eftersom historiken då raderas. Välj sedan Till nästa sida och fyll efterföljande 

frågor. 

Observera att rDAL och rDAS registreras endast av den avdelning där denne har sin ordinarie 

placering. Visas dock på Översikten för tillhörande avdelningar.  

3. UTBILDNINGAR - Nationellt har Vävnadsrådet inom SKL ansvaret för att grundläggande 

utbildningar om donation ges. Utöver dessa ska årlig undervisning ges regionalt och lokalt för att 

upprätthålla kunskap och utbilda ny personal om de olika stegen av en donation.  Lägg först till namn 

på de utbildningar som genomförs lokalt, regionalt eller nationellt. Under varje utbildning läggs 

sedan utbildningstillfälle till men datum, ort och antal som utbildats 
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4. PM ska finnas som täcker samtliga steg av en donation. Fler än ett steg kan ingå i ett PM. Ett giltigt 

PM ska vara tillgängligt för all personal och ha en giltighetstid på maximalt tre år. Här anger du för 

varje PM det datum då det togs i bruk/reviderades. ’ 

Tänk även här på historiken och lägg till nytt datum om du uppdaterar ett PM. Radera inte 

befintligt datum då du riskera att tappa historiken. 
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