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Innehållsansvarig: Maria Castedal, Universitetssjukhusö, Läkare transplantation (marca66)
Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10)
Denna rutin gäller för: Transplantationscentrum

Åtgärd

Datum

Signatur

DONATOR:
Namn: _________________________________________________________
Personnummer: _________________________________________________
Relation: _______________________Blodgrupp:_______________________
Behov av tolk:___________________________________________________

RECIPIENT:
Namn: _________________________________________________________
Personnummer: __________________________________________________
Relation: ________________________ Blodgrupp: ______________________
Längd:________

Vikt:_______

Samtal och information av transplantationskirurg.
Beslutsfattande transplantationskirurg anmält potentiell levande leverdonator till
patientkoordinator Lever/Njure (telnr: 29748 alt. 27042 alt. 26023).
Informationssamtal av patientkoordinator.
Lämna informationsbroschyr ”Att ge en del av sin lever”
Hälsobeskrivning* ska godkännas av läkare innan fortsatt utredning
PGWB * (Psychological Generell Well-being) fylls i av patient.
Kan skickas hem med svarskuvert till patient.
PGWB räknas ut enligt poängsättningsmall *.
Provtagning, undersökningar och mätvärden enligt nedan av patientkoordinator
eller SSK avd 138/139. Radiologremisser skrivs efter överenskommelse med
ansvarig transplantationskirurg/hepatolog.
Samtal, information och bedömning av ansvarig hepatolog.
Samtal, information och bedömning av kurator (28613, 28527).
Psykiaterbedömning vid behov
Samtal, information och bedömning av transplantationskirurg.
Levertransplantationskonferens akut/ordinarie, för beslut om acceptans.
Beslutet ska dokumenteras i en konferensanteckning! Svar ska finnas på alla
undersökningar och prover. Vid AKUT donatorsutredning tas beslut om
donation av transplantationskirurg.
Om beslut om leverdonation, planera för operation tillsammans med ansvarig
transplantationskirurg och operationskoordinator tel 27041.
Om barnrecipient, samordna operationen med Barn Östra tel 36834, 38367.
* Hemsida, Rutiner/ PM, vårdprogram o dokument. Levertransplantation, levande donator- levertx
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Undersökningar och mätvärden

Datum

Signatur

Längd:
Vikt:
BMI:
Blodtryck:
Puls:
POX:
Temp:
EKG
Hjärt- och lungröntgen (32000) (se remissmall **)
Ultraljud buk (94000) (se remissmall **)
Förberedelser: ingen fast föda 6 h före undersökning, klara drycker går bra.
Venflon
MR-lever (M4400) (se remissmall **). OBS! olika remissmallar om recipient är
vuxen eller barn.
Förberedelser: ingen fast föda 4 h före undersökning, klara drycker går bra.
Venflon
Demonstration av aktuella radiologiska undersökningar
Ansvarig levertransplantationskirurg dikterar demonstrationsremisser.
Om AKUT eller utanför kontorstid kontakta röntgen direkt för demo tel 21705.
Eventuellt DT-buk med kontrast (84080)
Ansvarig levertransplantationskirurg dikterar remiss efter demonstration av MRT
(se remissmall**). Förberedelser: Venflon.
Vid beslut om operation, (se RUTIN preop operationsförberedelse **)
Patient fyller i Samtyckesformulär tillsammans med transplantationskirurg*
Registrera donatorn i TIGER. Om recipient är anmäld koppla ihop donator med
recipient
Skriv in potentiell leverdonator på Excelblad i Gemensam mapp
(SU.Omr5.Trpl.Kir.PatKoord – Leverdonation LD – Aktuellt LD – Aktuella
utredningar)
** Remissmall: Hemsida, Rutiner/ PM, vårdprogram o dokument, levertransplantation, levande
leverdonationsutredning, remissmallar.
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Provtagning

Datum

Signatur

Hb, LPK, TPK (3 ml EDTA)
APTT, PK (5 ml citrat)
Na, K, Ca, Krea, ASAT, ALAT, ALP, Prot, Bil, Alb, Kol/TG, HDL, LDL,
Amylas-pancreas (4 ml gel)
P-glukos (3 ml OxF)
HBsAg, anti-HBc IgG, anti-HBs, anti-HCV, HIV-serologi, syfilis (10 ml serum)
Labetikett: Sökväg: HIV-Hepatitserologi, Syfilis.
Om positiv anti-HBc: ta HBV-DNA kvantifiering med PCR.
CMV IgG, EBV IgG (10 ml serum)
Labetikett: Sökväg: AllmänserologiAnnat specificerat önskemålagens
Urinsticka (Combur Test)
Graviditetstest-Urin (fertila kvinnor) (10 ml urin)
Labbest etikett
HLA-typning (6 ml EDTA)
Remiss Immunologisk transplantationsutredning solida organ
HLA-typning med crossmatch i Cytotoxisk (CDC) teknik (10 ml ACD/CPD)
Remiss: Immunologisk transplantationsutredning solida organ
Kontakta Vävnadstypningslab tel. 21746 och meddela provtagning. Fråga om
prov för HLA-antikroppar finns på recipient så crossmatch kan utföras.
Vid akut utredning på jourtid kan prov lämnas utan kontakt med
Vävnadstypningslab. Prov analyseras vardag efter jourtid.
Blodgruppering (om den inte finns på SU) (6 ml EDTA)
Remiss transfusionsmedicin
Venös trombosutredning (4 st à 2.7 ml citratrör). Märk rören med venös
trombosutredning.
Remiss: Klinisk kemiremiss 3a (se omr 4 klin kem, koagulationsanalyser).
Ange att utredningen avser leverdonatorsutredning.
Om AKUT donatorsutredning, föranmäl alltid provtagningen till koagulationslab
tel 23050 och koagulationsjour 28377, jourtid C-lab tel 21562.
Skriv på remissen när provsvar önskas.
B-faktor II genotyp, B-faktor V genotyp ((6 ml EDTA)
Remiss: Klinisk kemi remiss 3a (se omr 4 klin kem koagulationsanalyser)
Om AKUT donatorsutredning, föranmäl alltid provtagningen till genanalyslab
tel 27891, jourtid C-lab tel 21562. Notera på remissen när provsvar önskas.
På presumtiva leverdonatorer som någon gång vistats > 3 månader i länder
med hög risk för tuberkulos tas QuantiFERON-test. (QFN-TB Gold tubes, 3 rör).
Labetikett: Sökväg: Bakt (se Klinisk mikrobiologi, analyslista).
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