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Rekommendation för kopplad spårbarhet vid organ- och 
vävnadsdonation 

Syfte 

När donation av både organ och vävnader förekommer från samma avlidna donator, så 
kallad multidonation, måste spårbarheten mellan de donerade materialen säkras mellan 
vävnadsinrättningar och transplantationsverksamheter för att tillgodose kraven på kvalitet 
och säkerhet. 

För att säkerställa spårbarhet när både organ och vävnader tillvaratas från samma donator vid 
ett eller flera tillfällen, är minimikravet 
- att transplantationsverksamhet får uppgift om och registrerar den eller de 
vävnadsinrättningar som har mottagit vävnader samt kopplar uppgifterna till den unika 
koden för donatorn, och 
- att vävnadsinrättning registrerar uppgifterna om mottagen vävnad samt uppgift om den 
transplantationsverksamhet som har tillvaratagit organ.  

Skriftliga rutiner för kopplad spårbarhet vid vävnadsinrättning och 
transplantationsverksamhet ska omfatta att: 

• tillvarataganderapport (se bilaga för förslag på tillvarataganderapport med uppgift 
om organdonation) alltid upprättas vid vävnadstillvaratagande, oavsett när detta sker 
(vid uttagsoperation för organ, på patologavdelning, på rättsmedicinsk avdelning) 

• tillvarataganderapport innehåller information om att organdonation skett och vilken 
transplantationsverksamhet* som varit huvudansvarig 

• vävnadsinrättning skickar kopia på tillvarataganderapport till huvudansvarig 
transplantationsverksamhet 

• transplantationsverksamhet bifogar tillvarataganderapporter till donatorns 
dokumentation 

• vävnadsinrättning bevakar eventuellt obduktionsresultat på donatorn och meddelar 
detta till transplantationsverksamhet. 

* Med transplantationsverksamhet avses den verksamhet som för donationen ansvarig transplantationskoordinator 
tillhör, kan i vissa organisationer ha en annan benämning 

Skriftliga rutiner vid inträffade avvikande händelser och biverkningar vid 
vävnadsinrättning och transplantationsverksamhet ska omfatta att: 

• identifierad avvikelse meddelas till huvudansvarig transplantationsverksamhet 

• huvudansvarig transplantationsverksamhet ansvarar för att meddela alla berörda 
verksamheter (inkl. vävnadsinrättning) 

Allvarliga avvikelsetyper bör diskuteras i samråd mellan vävnadsinrättning och 
transplantationsverksamhet och vidtagna åtgärder dokumenteras i anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg
 


