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Informasjon om transplantasjonsvirksomheten under Covid-19 pandemien
Denne pandemien har ført til store endringer for alle som jobber i helsevesenet og alle
sykehus har blitt nødt til gjøre vesentlige endringer i driften. På denne bakgrunn har vi erfart
at det er et stort behov for mer informasjon om hvordan transplantasjonsvirksomheten ved
OUS fungerer i øyeblikket og hvordan vi ser for oss dette behandlingsprogrammet fremover.
Et overordnet mål i beredskapsarbeidet i forbindelse med pandemien er at ø. hjelp
behandling og annen høyst nødvendig behandling som ellers ville lede til prognosetap skal
fortsette i størst mulig utstrekning. Organtransplantasjon faller absolutt innenfor denne
kategorien, og man må forvente at dersom transplantasjonsaktiviteten ikke lar seg
opprettholde, så vil dette lede til økt morbiditet og mortalitet sekundært til pandemien.
Foreløpige erfaringer fra kolleger i andre land (Kina, Italia m.fl.) kan tyde på at transplanterte
resipienter som blir smittet har relativt god prognose til tross for immunsuppresjonen.
Transplantasjonsprogrammene ved OUS har derfor som mål å fortsetter driften i så stor grad
som overhode mulig, men med noen modifikasjoner. Transplantasjon av nyre med levende
giver er foreløpig satt på vent. Det vil også generelt være en ytterligere seleksjon på
ventelistene for best mulig å selektere pasienter til transplantasjon tilpasset den aktuelle
driftssituasjonen i sykehuset.
Potensielle avdøde givere vil følgelig fremdeles aksepteres og organene vil bli benyttet, men,
man må sikre seg at donorene ikke er infisert med Covid-19.
På grunn av begrensninger i luftfarten kan transport-tjenester med rutefly bli et potensielt
problem der man vil finne alternative løsninger
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