
Jeg ville ønske, 

intensivisten vidste 
Transplantationskoordinering 



En potentiel donor ligger i akut afdelingen, 

og det ville være rart at få afklaret om, der 

kunne blive tale om organdonation 

Kontakt til TX-koordinator med henblik på 

registrering i Donorregisteret – og en 

foreløbig accept af organerne, inden 

overflytning til intensiv 

National guideline punkt 1, 2 og 3 

Akut modtagelsen 



• Donorregisteret Navn 

    CPR-nummer 

    Lægens navn 

 

• Koordinatoren finder oplysningerne i 

Donorregisteret, registrerer det i 

datasystemet med lægens navn og ringer 

tilbage 

Akut modtagelsen Afklaring 



Oplysninger om den potentielle donor før 

foreløbig accept af donor 

• Aktuelle indlæggelse, årsag, behandling, 

blodprøvesvar, højde vægt, blodtype 

• Opslag i Patobanken, tidligere cancer? 

• Opslag i Sundhedsjournalen, tidligere 

indlæggelser, medicin 

• Risikoadfærd – HIV, Hepatitis 

Akut modtagelsen Afklaring 



• TX-koordinator kontakter først lægerne på 

nyreafdelingen, dernæst de øvrige 

specialer 

• Hvis der er foreløbig accept fra 

nyrelægen, kan det blive donationsforløb 

på intensiv, når der er givet tilladelse til 

donation, og patienten er erklæret død. 

• Den foreløbige accept forudsætter 

yderligere undersøgelser 

Transplantationslægerne Afklaring 



En neurologisk patient bliver tiltagende 

dårlig, behandling er ikke foreneligt med 

liv, men det kunne måske blive 

organdonation senere.   

Inden eventuel overflytning til Intensiv, ville 

det være rart at vide  

• Er patienten registreret i donorregisteret? 

• Kan organerne anvendes? 

 

 

 

Neurologisk afdeling 



• Donorregisteret – samme oplysninger 

som tidligere. Donorkort?? 

• Foreløbig accept – samme oplysninger 

som tidligere, gerne også svar på urinstix 

og eventuelt urin albumin/kreatinin ratio 

• Samtale med familien om forløbet 

fremover 

• TX-koordinator informeres om planen 

 

Neurologisk afdeling Afklaring 



• Donorregister, foreløbig accept af 

donororganerne, samme oplysninger som 

tidligere 

• Samtale med pårørende, tilladelse til 

organdonation  

• Hjernedødsundersøgelse, forventet 

tidspunkt formidles til TX-koordinator 

• Yderligere undersøgelser kan foretages, 

når der er tilladelse til donation. 

 

Intensiv afdeling Afklaring 



• Anamnese, især hypertension, 

nyreinsufficiens, diabetes, medicin 

• Blodprøver – kreatinin, eGFR og 

carbamid, urinprøver – U-protein (stix), U-

albumin/kreatinin ratio 

• Blodprøver, urinprøver, anamnese 

sammenholdt med højde, vægt og alder 

• Vævstypebestemmelse, udvælgelse af 

recipienter 

Nyrer Afklaring  



• Anamnese, især diabetes 

• Blodprøver, incl HbA1c 

• Højde, vægt, BMI 

• Accepteret nyredonor 

• Recipienter i Danmark eller udland 

• Det TX-center der skal transplantere 

organet giver accept af egnethed 

Pancreas Afklaring 



• Anamnese, blodprøver, meget gerne to 

hold levertal, højde, vægt, BMI, 

risikofaktorer – alkohol 

• CT-scanning af abdomen, hvilken  

afhængig af, hvilken information 

leverkirurgen har behov for 

• Gerne kort nedskreven beskrivelse, så 

beskrivelsen kan gemmes i 

Scandiatransplants datasystem 

Lever Afklaring 



• Anamnese, især IHD, hypertension, DM 

• Højde, vægt, alkohol- og tobaksvaner 

• Blodtype, blodprøver 

• EKG 

• EKKO, gerne beskrevet, så det kan 

gemmes - videresendes 

• Eventuelt koronar angiografi 

• Recipienter i DK eller udlandet 

Hjerte Afklaring 



• Anamnese, højde, vægt, tobak 

• Respiratorindstillinger – øget iltbehov?  

• Rtg thorax beskrivelse, infiltrater? 

atelektaser? 

• CT scanning af thorax, gerne kort 

beskrivelse, sende billederne til RH efter 

undersøgelsen 

• Recipienter i DK eller udland 

Lunger Afklaring 



• Alle undersøgelsesresultater er samlet 

• Der er recipienter til organerne, enten i 

DK eller udlandet 

• Planlægningen af donoroperationen er et 

samarbejde mellem donorafdelingen og 

de forskellige explantationsteams 

• Donoren kan være installeret på 

operationsafdelingen, når første hold 

kommer 

Planlægning af donoroperation Forløb 



• Den endelige accept af donororganerne 

er under donoroperationen 

• Hvis der under operationen findes noget 

uforudset, og operationen afsluttes uden 

organudtagning, informeres TX-

koordinator og donorafdelingen 

• Donorafdelingen informerer familien 

• TX-koordinator informerer 

recipientafdelingerne 

Endelig accept af donororganer Forløb 



 

 

Tak for din opmærksomhed 


