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▪ 28 godkjente donorsykehus

▪ Donoransvarlig lege og donoransvarlig 

sykepleier/ressursgruppe på hvert 

donorsykehus

▪ 1 transplantasjonssenter

▪ Alle organer tas ut på donor-

sykehuset og transportert til Riks-

hospitalet.

▪ Alle transplantasjoner blir utført på

Rikshospitalet

Organisering

Narvik

Sandessjøen



Transplantasjonskoordinatorene

Samarbeid på tvers av 
landegrenser

Scandiatransplant

- forpliktende organutveksling  

Urgent call

Obligasjoner

Eurotransplant

UK - Transplant

-uforpliktende samarbeid



Transplantasjonskoordinatorene

Beredskap på OUS, Rikshospitalet

60 – 90 % av alle 

organdonasjoner 

og 

transplantasjoner 

foregår om 

kvelden/natten
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Transplantasjonskoordinatorer 

Kirurger (transplantasjonsteam)

Anestesileger / sykepl.

Operasjonssykepleiere

Perfusjonister

Immunologer

Bioingeniører (IMM)

Lungespesialister

Kardiologer

Hepatologer

Nefrologer

Patologer

Hematologer

Mikrobiologer

Barneleger / barnekirurger



Transplantasjonskoordinator i arbeid

• Alt starter med melding  av donor

• Transplantasjonskoordinator 
trekker i trådene slik at alle 
prosesser settes i gang

• Holder fast i prosessen til 
organene er tilbake på RH 



www.norod.no
PDF-dokument med 

navigasjonsmulighet

Metodebok (app for mobil/

nettbrett)

Perm ligger på alle aktuelle

avdelinger

http://www.norod.no/


Et tenkt donorforløp.....

Dag 1

kl 04 : telefon fra et donorsykehus: potensiell 
donor på intensivavdelingen

Hva har skjedd/skade?

Tidligere sykdommer?
Organfunksjon?
Aktuell tilstand?



Et tenkt donorforløp....

Blodprøver sendes til Immunologisk institutt på 
OUS Rikshospitalet

kl 09: blodprøvene ankommer og analyseres

kl 11: relevant informasjon er innhentet og alle involverte 
er oppdatert

Kl 13: vevstyping ferdig, aktuelle mottakere velges ut 



Et tenkt donorforløp.....

kl 14: oppdatering fra donorsykehus: donor viser ingen
tegn til liv, dødsdiagnostikk planlegges

kl 21: donor erklæres død

kl 23: donorteam reiser ut til donorsykehus

Dag 2

kl 01: organuttak startes

kl 08: donorteam tilbake på Rikshospitalet. Resipientene er 
allerede på operasjonsstua og organene bringes inn.  
Transplantasjonene kan starte…..



Utreise til donorsykehuset

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Oslo_Akershus_VW_Ambulanse_in_new_colors_-_2007.04.03.jpg

