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Den 2 mars 2016

Remissvar SOU 2015:84 Organdonation – En livsviktig
verksamhet
E-hälsomyndigheten har tagit del av SOU 2015:84 Organdonation – En livsviktig
verksamhet (ert diarienummer S2015/06250/FS). E-hälsomyndigheten ställer sig
positiv till utredningen i sin helhet. En synpunkt som E-hälsomyndigheten vill
framhålla finns inom utredningens avsnitt om information om organdonation och
alternativ för att ta ställning.

Kapitel 17.2.7 Hälsa för Mig
E-hälsomyndigheten har i sin instruktion till uppgift att tillhandahålla en elektronisk
tjänst, ett personligt hälsokonto, där enskilda personer ges möjlighet att kostnadsfritt
lagra uppgifter om sin hälsa.
Det personliga hälsokontot, Hälsa för mig, når man genom identifiering via elegitimation. Tjänsten kommer att introduceras till enskilda individer under 2016.
E-hälsomyndigheten ser möjligheter med att använda Hälsa för mig för att sprida
kunskap och information om organdonation. Kontot kan också fungera som en
lagringsplats för att dokumentera sin donationsvilja och informera om man är
anmäld i donationsregistret.
Ytterligare en möjlig användning är att kunna anmäla sig till donationsregistret när
man är inne i sitt personliga konto. En direkt koppling till donationsregistret kan
också vara en möjlig utveckling på sikt. E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har
inlett ett samarbete om hur Hälsa för mig och donationsregistret kan fungera
tillsammans. E-hälsomyndigheten samarbetar även med 1177 och Vårdguiden och
ser att det på sikt kan finnas möjligheter att koppla samman information.
Sammanfattningsvis delar vi utredningens uppfattning att dessa olika alternativ (och
andra eventuellt möjliga) bör undersökas närmare för att använda Hälsa för Mig som
ett verktyg för att sprida information samt för att underlätta för enskilda att ta
ställning till organdonation.
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Beslut om denna remiss har fattats av generaldirektören Torsten Håkansta. I den
slutliga handläggningen har utredare Åsa Welin deltagit. Utredaren Jean-Luc af
Geijerstam har varit föredragande.
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