
cDCD-gammel og ny metode i organdonasjon



cDCD

Hovedpunkter:

• Reintrodusere bruk av hjerte og-åndedrettstans som dødskriterium for 
organdonasjon som et tillegg til DBD.

• Bruk av regional normoterm perfusjon (NRP) som organbevarende 
behandling etter døden.

• Prosedyre utført i intensivavdeling.

• Øke donasjonsrate

• Del av «end of life care»



cDCD-veivalgsamtale

Dag 7 etter hjertestans:

MR viser globalt ødem/SEP utslukket/EEG patologisk/NSE 
forhøyet og stigende etter 24 og 72 timer/nevrologisk us dag 4 
og 7/dårlig prognose/sedasjon er seponert/pas har egen-
respirasjon/GCS 4-5

Dag 3 etter TBI:

GCS 4-5/ICP 25-30/dilaterte pupiller/

CSF lekkasje/pas har egenrespirasjon





1959 «Coma depasse»

1960-70 tallet DCD

1960-70 tallet Intensivmedisin utvikling

1973 Lov om transplantasjon

1977 Forskrift om dødsdefinisjon

1977- Bruk av DBD





Nye prosedyrer – cDCD med NRP
• Retningslinje

• Overordnet dokument for kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død (cDCD).

• Prosedyrer for organdonasjon
• Dødsdiagnostikk og stadfestelse av død før organdonasjon ved cDCD
• Prosedyre for behandlende lege ved cDCD
• Prosedyre for konsultert lege ved cDCD
• Prosedyre for organdonasjonslege ved cDCD
• Prosedyre for pasientansvarlig sykepleier
• Prosedyre for organdonasjonssykepleier
• Hvordan involvere og informere pårørende ved cDCD

• Prosedyrer for transplantasjon

• Prosedyre for tx-kord, TKA-kirurg,  KIT-kirurg, perfusjonist, opr. KIT og TKA



18 organdonorer ved cDCD i Norge

Organer:    32 nyrer,  8 lever,  1 pancreas øyceller     +  hjerteklaffer, hornhinner

cDCD = 18

Alder - median (range) 52 (18-66)

Kjønn – male/female 13/5

Behandlingsdøgn - median (range) 4 (2-19)

Behandlende leger: Nev.Kir/Int.lege versus    Nevrolog/Int.lege 9/9

Asystoli: tid fra WLST – siste pulsgivende hjerteslag – median (range) 13min. (5-83)

Diagnose: 

Traume: 6,     Anoxi: 3,     Hjertestans: 4,    Infarkt/trombose: 3,    SAH/ICB: 2





Veien mot cDCD

• Tilbaketrekking av nevrointensiv behandling

• «Vente og se» fase for utvikling av mulig tamponade

• Manglende tamponade

• Veivalgsamtale

• Tilbaketrekking av all intensivbehandling

• cDCD eller palliasjon



cDCD-indikasjoner

cDCD kan brukes når pas har intracraniell skade og:

DBD ikke er mulig

• Manglende tamponade

• Pårørende som ikke orker å vente på tamponade

• Manglende aksept av cerebral død



cDCD
cDCD krever pårørende som:

• Aksepterer/forstår tilbaketrekking av behandling

• Kan håndtere informasjon

• Ønsker donasjon

• Ønsker bruk av cDCD

cDCD krever behandlere:

• Enighet innad i behandlingsteam om at pasient er i en dødsprosess

• Har god kommunikasjon med pårørende



cDCD roller:
• Behandlende lege (spesialist)

• Tverrfaglig team vurdere pas
• Videre nevrointensiv behandling som nytteløs. 
• Vurdere at pas ikke tamponerer
• Trekke tilbake livsforlengende behandling
• Skrive dødsattest

• Ytterligere en lege (relevant spesialitet) konsultert
• Erfaring med prognosevurdering
• Skal ikke ha vært direkte involvert i behandling

• Organdonasjonslege
• Konsulent for behandlende lege
• Sikre formalia
• Sikre bruk av NRP



cDCD-dødsdiagnostikk

Behandlende lege:

• Konstatere normotermi

• Konstatere tap av invasiv pulsasjon i a femoralis som vedvarer i 5 minutter

• Konstatere tap av respirasjon

• Konstatere dilaterte pupiller/tap av cornearefleks og ingen smertereaksjon



*Pana R et al Time to loss of brain fuction and activity during circulatory arrest. J Crit Care 2016
**Hornby, Dhanani and Shemie, A systematic review of  autoresusitation after cardiac arrest; Crit.Care Med. 2017
**Dhanani et al. Resumption of Cardiac Activity after Withdrawal of Life-Sustaining Measures. New Eng. J of Med. 2021

cDCD med NRP – en del av behandling og pleie ved livets slutt

Tid

Pulsløs i 5 minutter 
Dødserklæring

Tilbaketrekking av 
intensivbehandling

Hjertestans
Ingen puls

Oppstart NRP etter ca 15

Uavhengig 
beslutning om å 
trekke tilbake 
livsforlengende 
behandling

Palliasjon

Ventefase, max 90 minutter

Synkende blodtrykk og nedsatt SAT

No-touch periode Anleggelse av normoterm
regional perfusjon (NRP)



NRP



cDCD prosess

2006: Startet arbeid med protokoll 
2008: REK godkjenning 
2008:Fylkeslegen i Oslo 2008
2009: Helsedirektorat vurdering  
2014-2015: Pilotstudie 8 pas
2016: Minimetodevurdering 
2016: OUS godkjenning 
2016: Informert Helsedept/Helsedirektorat
2016-17: 10 cDCD forløp
2017: Metodevurdering
2019: Rapport metodevurdeg
2020-21: Høringsrunde og behandling Nye Metoder



Temaer som er berørt i rapporten
• Skille mellom behandling og organdonasjon

• Lengde på observasjonsperiode

• Behov for NRP

• Forståelse av død/dødsbegrep/dead-donor rule

• Forholdet mellom DBD og cDCD

• Juridisk grunnlag

• Organkvalitet




