Kommunikation mellan IVA och RDc-personal i donationsärenden
Brytpunktsbeslut
Så snart ett brytpunktsbeslut är fattat önskar vi att du kontaktar en transplantationskoordinator.
En DOSS (donationsspecialiserad intensivvårdssjuksköterska) bör också konsulteras i samband med
brytpunktsbeslutet, för att tillsammans komma överens om hur denna resurs bäst kan bidra under en
eventuell donationsprocessen, utifrån omständigheterna kring just det specifika fallet. Utöver
samtyckesutredningen kan DOSS bistå vid donatorkaraktäriseringen tillsammans med närstående, som i så
fall behöver ske när både DOSS och närstående är på plats på IVA.
Om en DOSS ska kunna bidra under samtyckesutredningen, så behöver IVA samordna sig med DOSSen så
att hen hinner infinna sig på avdelningen redan innan brytpunktssamtalet. Detta då vi av erfarenhet vet att
donationsfrågan ibland väcks redan under brytpunktssamtalet (av involverad personal eller närstående).

Kontakt mellan IVA – transplantationskoordinator
•
•
•
•
•

IVA (PAL eller PAS) ska alltid kontakta en transplantationskoordinator när ett brytpunktsbeslut är
fattat
Detta gäller oberoende av om det är en DBD- eller DCD-process
I de fall en DOSS blivit kontaktat före koordinatorn, ska DOSS kontakta jourhavande koordinator
I enstaka fall kan en första kontakt tas med koordinatorn i samband med första kliniska hjärndödsdiagnostik
En tidigare kontakt än brytpunktsbeslutet kan tas för en första medicinsk bedömning i tveksamma
fall - i de fallen hanteras patientinformationen anonymt

Kontakt mellan IVA – DOSS
•
•
•
•
•

IVA (PAL eller PAS) ska alltid kontakta en DOSS när ett brytpunktsbeslut är fattat
Detta gäller oberoende av om det är en DBD- eller DCD-process
I de fall en koordinator blivit kontaktat före DOSS, ska koordinatorn kontakta jourhavande DOSS
Efter kontakt mellan IVA och DOSS, görs en plan när DOSS ska komma in till IVA
Fördelaktigt att DOSS kommer in inför utredningen av inställningen till donation

Jourhavande transplantationskoordinator: 020-224 224
Jourhavande DOSS: 0746-219 770
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