
Minnesanteckningar från möte med NTCG – 8 sept, 2010
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge – F82
Tid: 10:30-17:00

Närvarande: 
AC Croon, C Andréasson, A Wolfbrandt, M Lundell, C Schauman, K Meyer, C Sick-Nielsen
D Mathiasen, F Pedersen, I Duus-Weinrich
Förhinder: B Kaxe

1. Nya EU direktiv  : Vi jämförde hur långt varje land kommit med att implementera de 
nya reglerna. Det visade sig vara stora skillnader. En punkt som starkt poängteras är 
avidentifiering av donator. De centra som bl a har en avidentifiering är Norge och 
Stockholm. Norge har sedan många år benämnt en donator med antal/året (ex: 
D95/10). I Stockholm har man Scnr + Födelseår + sista siffror i prnr (Ex: 62225 + 
1953 + 2948). Vi diskuterade om man kunde enas om ett system inom Sctp, men det 
verkar i dagsläget inte möjligt. Det beslutades då att mottagarcentrat avidentifierar 
donatorn när de få donatorshandlingarna. 
Ytterligare en sak som poängteras är förpackning av organ/blodprover vid transport 
antingen vi bil eller flyg. När vi idag skickar organ gör vi det i olika former av 
kylväska. Enligt de nya reglerna ska förpackningen förslutas så att man inte kan 
öppna den utan att det upptäcks, vilket inte är så i dagsläget. Frank ska kolla om 
man genom Sctp kan få tex tape med Sctp:s namn.
Vi ska numera även anteckna vilka batch-nummer som de olika spolvätskorna ex 
Custodiol/UW har. Det vore lämpligt om företagen sätter klisterlappar med 
batchnumren på påsarna så vi slipper skriva ned alla dessa nummer och minska 
risken för överföringsfel. Den koordineringsansvariga koordinatorn bör vara den som 
har alla denna information i sina arbetsblad så uppgifterna kan spåras. 
Vi bestämde att vi arbetar vidare på de nya EU reglerna.

2. Avstämning av njurbalansen  : Alla hade samstämmiga uppgifter. Det ska poängteras 
att man i möjligaste mån bör vara mer noggrann med att hålla tidsgränsen för pay 
back (6 månader). I Scandiatransplant finns en lista med alla EO njurar, där man 
håller koll på complience. När vi erbjudit ett centrum en njure som EO eller gjort ett 
PB-försök och de tackar nej så ska vi maila till Frank så att han kan lägga in detta i 
systemet.

3.  ROTA – Lever, Hjärta, Lungor: Alla var överens om att det fungerar bra med ROTA-
Lever. Däremot ser vi det som olyckligt och svårarbetat att vi inte har samma regler 
för offers. Det blir mycket påtagligt för Sverige som har fler transplantationscentra.
Frank påtalade att även Split lever ska roteras i Scandia. 

Frank berättade också att vilka länder som ingår i ”EOEO” länderna är ändrade samt 
att Estonia är uteslutet ur Eurotransplant.

4. Uppdatering av Sctp datasystem:   Frank berättade att man nu snart ska börja testa 
LD-registret. Efter det ska man fortsätta med Nordic Thorax Transplantation Registry 
samt Search funktionen. 
Frank berättade också om att man utökat kvalitetsparametrarna i Sctp databas. Man 
kontrollerar nu regelbundet att vi följer de regler som finns beträffande EO, PB, samt 
respektive Rota-lista.
Frank talade också om att man fått två nya medarbetare på Sctp dataenhet.
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5. Val av ny ordförande i NTCG:   Det har tidigare beslutats att ordföranden i NTCG ska 
följa ordförande i Sctp. Krister Höckerstedt blev, efter Arnt Jacobsen vald till 
ordförande i Sctp, vilket innebär att Carola Schauman nu är vald till ordförande i 
NTCG.

6. Sctp – datorer:   Vid förra mötet diskuterades det ålderdomliga system vi har med att 
faxa UC, Offers mm. Vår fråga från koordinatorssidan var om man inte kan ha ett 
system med speciella datorer till alla koordinatorer där vi kan få Datorer som inte är 
uppkopplade till Sctp via sjukhusens datasystem. Ett problem som uppstått är att det 
finns olika säkerhetssystem på alla sjukhus, som försvårar access till Sctp. Frank 
talade om att det fanns möjlighet till detta, men att ett centra ska testa detta. Vi i 
NTCG beslutade enhälligt att koordinatorerna i Helsinki ska få testa detta system 
under några månader, då de inte har tillgång till portabla datorer under jourarbete 
och har långa transportvägar.

7. Allmän information:  
- Gällande deltagande och kort minnesanteckning från de olika Organgrupperna inom 
Sctp beslutades följande:

• Ann-Christin och Annika deltar i NLTG den 11 nov i Köpenhamn
• Margareta deltar i NKG den 24 nov i Köpenhamn
• Charlotte deltar i Thoraxgruppen. När och var?
• En koord? från NTCG bör även vara med i representantskapsmötet i maj-2011

- All transplantationsverksamhet i Helsinki kommer från den 1 november att 
flyttas till Meilandsjukhuset

- Fr o m 1/5-2010 debiterar inte Gbg landtransporter inom Sverige

-   Fr om 1/8-2010, ny Transplantationslag i Finland – Presumed consent

-   Hälsodepartementet i Norge ska se över Transplantationslagen i enlighet med 
    det nya EU direktivet.

8. Nästa möte:   Helsinki, 6 april 2011

2010-11-20
Ann-Christin Croon

2010-11-25
Justerats av Margareta Lundell och Christina Andreasson
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