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Uppdragsbeskrivning sjukvårdsregionalt donationsansvariga   
 
I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och 
sjuksköterska (RDAL och RDAS) som har till huvuduppgift att ge stöd till 
sjukvårdsregionens donationsverksamhet.  
 
Uppdrag  
Sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska ska: 

• Medverka vid fortbildning om organ- och vävnadsdonation till exempel EDHEP-  
      kurser, ADD-kurser, arrangera regiondagar, utbildningsdagar, regional ST- 
      läkarutbildning med mera.  
• Rådgivande och stödjande funktion för lokala DAL och DAS.   
• Erbjuda medverkan i lokala utbildningsinsatser vid sjukvårdsregionens sjukhus.  
• Rådgivande och stödjande funktion för organ- och vävnadsdonationsverksamheter.  
• Regional uppföljning av donationsverksamheten; organ- och vävnadsdonation.  
• Samverka med vävnadsinrättningar, transplantationskirurgiska kliniker samt   
      transplantationskoordinatorer (OFO-Mellansverige)  
• Stödja vårdgivarna inom sjukvårdsregionen.  
 

Det finns dessutom på nationell nivåsamverkan mellan RDAL/RDAS inom Sverige. Gruppen 
träffas regelbundet och för dialog kring gemensamma frågor. Gruppens målsättning är att:  

• Tillsammans med övriga RDAL/RDAS verka för gemensamma nationella rutiner vid     
      organ- och vävnadsdonation  
• Samverka med yrkesorganisationer Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård  
      (SFAI), Svenska Intensivvårds Sällskapet (SIS), Svensk SjuksköterskeFörening (SSF)   

            och Riksföreningen för anestesi och intensivvård (An/IVA).  
• Lyfta problem/förslag till AU i Vävnadsråden  
• Svara för Nationella DAL/DAS-mötets programinnehåll  
• Samverka med transplantationsenheterna och vävnadsinrättningarna nationellt      
      gällande donationsfrågor  
• Att samverka med Nationellt programområde Perioperativ vård, intensivvård och  
      transplantation 
• Att utgöra remissinstans (referensinstans) för Donationsrådet  
• Att samverka med Socialstyrelsen, SKR-Vävnadsrådet i övergripande  
      donationsfrågor.  
• RDAL har uppdraget av Samverkansnämnden att rekrytera/föreslå RDAS.  

  
Mål  
Målet med verksamheten är att möjliggöra för befolkningen i sjukvårdsregionen att få donera 
organ och vävnader efter sin död. Att därigenom tillförsäkra tillgången till organ och 
vävnader för transplantation inom Sjukvårdsregion Mellansverige, men också erbjuda organ 
till övriga regioner, samt till medlemmar inom Scandiatransplant och Eurotransplant.  
 
 
 
 



 

  
Organisation och resurser  
RDAL och RDAS är en gemensamt finansierad verksamhet inom Samverkansnämnden 
Sjukvårdsregion Mellansverige. Värdregioner är de regioner där RDAL och RDAS har sina 
grundanställningar.   
RDAL och RDAS är underställda Samverkansnämndens Ledningsgrupp. 
  
Budget 
Budget fastställs årligen av Samverkansnämnden.  
 
Verksamhetsplan och rapportering  
RDAL och RDAS ska årligen upprätta en plan för det kommande årets verksamhet och en 
rapport över det gångna årets verksamhet. Rapport och plan lämnas till Samverkansnämndens 
kansli senast den 28 februari.  
 
 
  
 


