
Referat fra NTCG møte 6. april 2011

From left to right: Dorthe Mathisen, Christina Andersson, Hannu Taka-Eilola,  Bente Kaxe, 
Ann-Christin Croon, Heikki Norio, Carola Schaumann, Eero Hartikka, Käthe Meyer and 
Leena Toivonen

Holiday Inn Helsinki Airport, Helsingfors

Tilstede: Carola Schaumann, Ann-Christin Crohn, Christina Andreasson, Bente Kaxe, Dorthe 
Mathiasen, Frank Pedersen, Käthe Meyer
Observatører: Eero Hartikka, Leena Toivonen, Hannu Taka-Eilola, Heikki Norio
Fraværende: Annika Wolfbrandt, Margareta Lundell

Nyrebalansen ble gjennomgått. Den stemmer for det meste, men noen tilbakebetalinger kan 
gjøres raskere enn i dag.  

Rota – lever, hjerte, lunger. FP går gjennom forslagene fra ham og Ilse. De må signeres av 
lederne for de respektive organgruppene. Presiserer at det ikke er forskjell Prio 0 og 1 for 
lunge.

Lund og Helsinki thorax-koordinatorer. De har en annen funksjon enn oss, og vi fortsetter 
som tidligere med at de kan fremme saker til møtet, men har ikke møterett. Det er da viktig at 
representanten for Malmø og Helsinki informerer sine respektive thorax-koordinatorer.

Milt (spleen) ved organuttak. Når det er et besøkende team for thoraxuttak bør vi be kirurgene 
ta ut milt tidlig, slik at koordinator kan få den med seg når de skal reise. 



Deceased organ form EU – donor/recipient. EU-direktivet presiserer avidentifisering og at 
man unngår kopling av donor/recipient. Vi avventer å gjøre noe med Organ form inntil 
myndighetene har gjennomgått EU-direktivet. Vi vil da gjøre alle endringer samtidig.

Hva betyr EU-direktivet for Scandiatransplant og de nordiske landene? Krister Höckerstedt 
går gjennom direktivet og forslag fra EFRETOS. Han skal sende dokumentene til Carola slik 
at vi alle kan få dem.

Referat fra levergruppen. FP referer. Payback må registreres og HU må registreres som årsak 
til eksport. Det kan lages en kode for payback. Trenger vi regler for payback etter Kind 
request?

Oppdatering av Sctp datasystem. Studenten som var hyrt inn gjorde ingenting, og dermed har 
det ikke skjedd så mye. LD-register testes nå ut av København og Århus. 
2 nye regler for utveksling av nyrer; STAMP – HI barn kan komme på listen før det har gått 1 
år, det innføres max 30 års aldersforskjell mellom donor og recipient. Frank og Ilse skal lage 
definisjoner og få noen fra Sctp-ledelsen til å signere. 

Evt. 
ACC informerer om Malmø/OFO samarbeid. 
CA: Uppsala utvikler pancreasprogrammet og vil gjerne ha pancreas til helorgantx. 
Vi diskuterer hvordan organ fra barndonorer allokeres, og det høres ut til at vi har 
samsvarende praksis.
Referent: Käthe Meyer
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