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Socialstyrelsens donationsregister
Donationsregistret inrättades då transplantationslagen (1995:831) trädde i kraft den
1 juli 1996. Socialstyrelsen ansvarar för donationsregistret i samarbete med
Donationsrådet så att det uppfyller de krav som ställs på ett personregister i Sverige.
Datainspektionen har godkänt att registret inrättats.
Idag finns ca 1,5 miljoner personer registrerade i registret.
En anmälan till donationsregistret har samma värde som ett ifyllt donationskort eller
muntligen ha meddelat sina närstående. Det är den sista viljeyttringen som gäller.

Sökning i donationsregistret

Enbart ett begränsat antal personer har behörighet att använda registret i Sverige. Det
är transplantationskoordinatorer, vävnadskoordinatorer och ett fåtal personal på
Rättsmedicinalverket.
Sökning får endast ske på avlidna personer. Registret får således inte användas för att
söka uppgifter angående en potentiell donator, som ännu inte dödförklarats. Det är
angeläget att man alltid kontaktar transplantationskoordinatorn för sökning i registret när
diagnostiken av total hjärninfarkt är klar. Genom att söka på ett personnummer får man
svar på om personen finns med och därmed har lämnat ett viljeyttrande.
En viljeyttring i registret innehåller uppgifter på huruvida man har:
• sagt ja till att donera organ och vävnader för transplantation och annat
medicinskt ändamål.
• sagt ja till att donera organ och vävnader enbart för transplantation.
• gjort undantag för transplantation av vissa organ/vävnader.
• sagt nej till att donera organ eller vävnader.
En utskrift från registret bör lämpligen bifogas den avlidnes patientjournal.
Alla aktiviteter i registret loggas och regelbundna kontroller genomförs av
Socialstyrelsen.

Viktigt att tänka på

Det finns många människor som registrerade ett ”nej” när donationsregistret inrättades
1996. Många av dessa människor kan ha ändrat uppfattning. Det är därför viktigt att
man utreder med de närstående om den avlidnes inställning kan ha ändrats dvs det är
den sista viljeyttringen som gäller.
Det är också viktigt att man söker i registret även när de närstående tror sig känna till
den avlidnes inställning. Vi har haft donationsfall där det framkommit avvikande
uppgifter från närstående gentemot vad den avlidne anmält i registret.
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