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 INNEHÅLL
 Uppdrag och roll
 Vad händer och vad planeras? 
 Hur rör det DAL/DAS?
 Vision 

• SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla 
kommuner, landsting och regioner

• Tecknar centrala kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor

• Uppgiften är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas 
verksamhet 

• Ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning 
• Ger service och professionell rådgivning inom alla de frågor som 

kommuner, landsting och regioner är verksamma inom 
• Erbjuder kurser och konferenser
• Genom intressebevakning påverka beslutsfattare såväl nationellt 

som internationellt



SKL Vävnadsråd            Uppdrag

• Åstadkomma en nationell tillämpning hos vårdgivarna av lag och 
föreskrift om säkerhet rörande mänskliga vävnader och celler

• Stödja vårdgivarnas ansvar för hantering av organ, vävnader, celler 
och blod 

• Främja vårdgivarnas utveckling inom området
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Vävnadsrådet –
Nationella rådet för organ, 
vävnader, celler och blod  



Avklarade uppdrag

• Påverkat föreskrifter och lag
• Etablerat kanslifunktion 
• Utrett evidens för provtagningsintervall efter döden
• Etablerat samverkan med RMV om donation
• Hanterat gemensam finansiering av investeringar och utrustning
• Utrett och finansierat kvalitativ PCR
• Tagit fram handlingsplan för donation
• Etablerat samverkan med donationsansvariga
• Vidgat rådets verksamhet till blod och organ

Pågående uppdrag
Möten = kontaktytor



Pågående uppdrag

• Vårdgivargruppen
• Utbildningspaket
• Upphandling e-utbildning
• Utbildningsstöd
• Hemsidan

Kursutbud för organ, vävnader, celler och blod 
där SKL är medfinansiär.



Kursutbud för organ, vävnader, celler och blod 
där SKL är medfinansiär.

Organ:

•Grundutbildning i donation för IVA personal (IVA 
Läkare ,IVA Sjuksköterskor och IVA- Undersköterskor).

•Baskurs för läkare Ny kurs under planering

(Ingå i ST-utbildningen  för  anestesi/IVA)

•Baskurs för SSK Ny kurs under planering 

(Ingå i VUB för  Anestesi/IVA)

•EDHEP, Ett seminarium om konsten att möta 
människor i kris och sorg

(Alla läkare och SSK som hanterar donationsfrågor

övriga yrkes kategorier).

•Avancerad Donationsutbildning för 
Donationsansvariga (ADD) Ny kurs 

(DAL, DAS, Anestesi/IVA/ och NIVA läkare/ sjuksköterska).

•Nationella Dal och DAS mötet (DAL och DAS, lokala och 
regionala vävnadssamordnare, personer inom Rättsmedicinalverket som arbetar 
med donationsfrågor, transplantationskoordinatorer och kirurger med intresse för 
donationsfrågor).

•Regionala utbildningsdagar och kurser

se www.vavnad.se

Vävnader

•Grundkurs vävnadsdonation (DAL, DAS, 
transplantationskoordinatorer, läkare och sjuksköterskor som använder vävnader 
för transplantation).

•Specialkurs i vävnadsdonation (Läkare, 
utredningssjuksköterskor och assistenter inom rättsmedicinsk avdelning eller 
klinisk patologi samt medicinsk personal inom sjukvården som handlägger 
vävnadsdonationsärenden).

•Utbildning i samtycke för vävnadsdonation. Ny 

kurs (Rättsmedicinska assistenter  samt personal som kontaktar anhöriga inför 
vävnadsdonation). 

Kursutbud för organ, vävnader, celler och blod 
där SKL är medfinansiär

Levande donator    Ny kurs under planering  

•Donation av organ för transplantation 
från levande givare  (Blivande läkare och 

sjuksköterskor inom  Nefrologi). 

Blod   Ny kurs som erbjuds

•Blodgivningsbefrämjande arbete och 
samtalsteknik (Alla som arbetar med blodverksamhet 

oavsett yrkeskategori).

Donation av vävnader och celler 

Ny kurs som erbjuds

• Närverksmöte gällande renrumsarbete 
(Personal på vävnadsinrättning

som arbetar i renrum).

•Cellterapi Ny kurs under planering

Könsceller    Ny kurs under planering

•Baskurs

Vävnadsinrättning  Ny kurs under planering

•Nationell baskurs för personal som 
arbetar på en vävnadsinrättning med 
ledningssystem.



Utbildningstrappa för DAL och DAS

-Webbaserad 

utbildning 

Grundläggande 
kunskap inom 
samtliga 
donationsområden

-Grundkurs i donation för IVA 

personal 

Alla läkare och SSK på IVA

-EDHEP kurs i 
samtalsmetodik

-Avancerad 

Donationsutbildning för 

Donationsansvariga 

(ADD) 

-Grundutbildning i 

vävnadsdonation

DAL och DAS

-Specialkurs i 

vävnadsdonation

-Internationell utbildning, 

ex Transplant Procurement 

Management,

R-DAL och R-DAS

All information angående kursutbudet/anordna en kurs finns på
www.vavnad.se



Tjänster som utbildningssamordnare för 
vävnadsrådet erbjuder vid anordning av en kurs 

där SKL är medfinansiär.

Planering av en nationell kurs 

• Kontakta Catharina Åkerlund, Nationell utbildningssamordnare för 
Vävnadsrådet. Mail adress Catharina.i.akerlund@skane.se eller tel. nr. 
076-648 63 16. 

• Kontrollera om ert sjukhus/region har tecknat avtal med speciell
konferens anläggningar och om ni är låsta till att nyttja dessa eller om 
ni/utbildningssamordnare själv kan välja lämplig konferenslokal. 



Budget och fakturering 

• När en befintlig utbildning ska planeras ska alltid en detaljerad budget 
utföras av utbildningssamordnaren i samråd med kursledningen. 

• Fakturering av deltagaravgiften sköts från respektive sjukhus/regions 
ekonomiavdelning. Utbildningssamordnaren  bifogar kursdeltagarnas 
fakturaadresser.

• Respektive sjukhus/regions ekonomiavdelning fakturerar SKL angående 
kursbidraget. 

Tjänster som utbildningssamordnaren erbjuder

• Bokar lokal, inkl. föreläsningssalar och grupprum 

• Beställning av mat och förnödenheter 

• Bokar övernattningsrum 

• Kursinbjudans lay out och publikation: Inbjudan lägges in på Vävnadsrådets hemsida och länkas till ett 
webb baserat kursadministrationsprogam.

• Administrerar och tar emot anmälningar via det webb baserade kursadministrationsprogrammet 

• Administrerar bekräftelser om antagning till utbildningen 

• Beställning av eventuellt kursmaterial 

• Kursmappar/USB-minne 

• Namnskyltar 

• Utbildningsintyg 

• Ansvarar för webbaserad kursutvärdering: Kursutvärderingen kommer att skickas till kursdeltagarna via 
mail och de får automatiskt 3 påminnelser inom en vecka om de ej svarar på utvärderingen. 

• Sammanställningen av utvärderingen 

• Medverkar och står till tjänst i flertalet av kurserna



Ser fram emot ett kreativt 
sammarbete!

Catharina Åkerlund

Nationell utbildningssammordnare,

Vävnadsrådet

Pågående uppdrag

• Vårdgivargruppen
• Utbildningspaket
• Upphandling e-utbildning
• Utbildningsstöd
• Hemsidan
• Spårbarhetsstöd
• Samverkande spårbarhet organ/vävnad
• Inventering av villkor för assisterad befrukning
• Bröstmjölk
• Cellulära terapier



Kommande nya uppdrag
kort sikt, <3 år

• Medelstilldelning 2015-2017
• EATB 2014
• Få ut e-utbildning
• Införa spårbarhetsstöd
• Hantering av ISBT-koder
• Ändra regleringsbrev till RMV

• Årligt tillskott 119 miljoner � 2017
• Utdelas årligen 2012-2014
• 45 milj till landstingen
• 21 milj till regionerna
• 44 milj till lst efter ansökan
• 7 milj till donation
• 4 milj till vävnadsrådet

Cell- och vävnadsmedel



Hantering av vävnadsmedel som 
fördelas via SKL

Roller

• VOG 
• Vävnadssamordnare
• AU
• Rådet
• SKL

Ansvar

• Representera profession
• Representera huvudmän
• Bereder ärenden åt rådet
• Bereder ärenden åt SKL
• Beslutar 

Tre fokusområden för EATB 
kongressen 2014-10-01 --03

• Donationsfrämjande arbete i olika länder
• Hur arbetar rättsmedicin med donation och vad 
kan rättsmedicinsk verksamhet bidra med?

• Långtidsresultat av vävnadstransplantation



Vision
lång sikt, >3 år

• Rådet fortsatta uppdrag
remissinstans
informationsspridning
donationsfrämjande
spårbarhet

• Anpassa rådsorganisation

• Ge blod och organ en bra plattform

Donationsfrämjande

• Hantera nya lagar, ex dödsbegrepp
• Bilda nätverk mellan donationsråd, DAL/DAS och vårdhuvudmän
• Stödja nationell utbildning i donation
• Upprätthålla mätetal, t ex genom öppna jämförelser
• Sätta donation på agendan som ett vårdåtagande  



Arbetsidé

Arbetsidé



Tack för
uppmärksamheten!


