
Tjekliste – Nyredonorudredning

Lægeansvarlig for donorudredning: _________

(Skriv dato og initialer ved henvisning, og når svar ses)

□ Der er AB0-forlig (men ikke nødvendigvis AB0-identitet) med recipient. Hvis recipient er indstillet på 
det, kan der transplanteres ved AB0-uforlig med speciel procedure. Dette kræver en risikosamtale i Skejby, 
før større undersøgelser af donor indledes.

□ Donor har ingen væsentlige sygdomme og er medicinfri. Der kan være undtagelser fra denne
hovedregel, grænsetilfælde kan drøftes med Skejby.

Første undersøgelse Nyremed. Afd., Aalborg
□ Indledende samtale med donor i enrum, hvor det sikres, at donor af egen fri vilje og ikke pga.
pres ønsker at give en nyre. Udført d.:____________

□ Forundersøgelsesjournal opbygget som almindelig medicinsk journal, incl. BT, puls og vægt (pt. skal 
være normotensiv for at være donor) Udført d.___________

□ Indledende blod- og urinprøver som grundlæggende helbredstjek:
CRP
Hb, leukocytter,trombocytter,
Væsketal ink. albumin, calcium, fosfat
INR
Basisk fosfatase
ALAT
B-Glucose
PSA (alle mænd > 50 år)
Urinstix
Urindyrkning
U-mikroskopi
U-albumin/creatinin-ratio.
Rtg. thorax
EKG

Ovenstående prøver bestilt d.___________ Svar set d.________________

□ Indledende information om nyredonation d._____________

□ Udlevering af Skejbys brochure om nyredonation d._____________

Sommetider kan begrænset kompletterende udredning være nødvendig, f.eks. døgnblodtryk, fordi
donor pga. nervøsitet har grænseforhøjet BT ved første besøg. Ellers, hvis der ikke ved ovenstående
undersøgelser er fremkommet kontraindikationer, går vi videre:



Besøg på Skejby Sygehus
□ Der er fremsendt resumé for recipient til Skejby (evt. er recipient allerede på liste) d._______________
□ Der er fremsendt journalkopi fra indledende undersøgelser af donor til Skejby d.______________
Derefter indkalder Skejby normalt recipient og donor.

□ Donor og recipient til information på Skejby Sygehus d.______________
□ Vævstypning og cross-match. Udført d.____________ Svar set d.______________
Kan gerne udføres ved besøget på Skejby Sygehus, ellers koster det en taxa til forsendelse.

Når Skejby har givet accept til videre udredning, udføres denne:

Videre udredning
Sædvanligvis udføres alle undersøgelser ambulant, men ved tidspres kan donor indlægges, hvis
dette kan fremskynde undersøgelsesprogrammet.

Vores dagafsnit:
□ Gentaget U-mikr., Stix, U-Albumin/Creatinin-ratio.   Udført d.__________            Svar set .__________
□ Fastende lipid-profil
□ CMV-antistof, EBV-antistof, HIV-antistof, HBsAg og HCV-antistof

Nuklearmedicinsk Afd..:
□ Renografi og chrom-EDTA-clearence     Henvist d.____________     Svar set d._______________

Radiologisk Afd.:
□ Renal CT-angio-urografi Henvist d.____________ Svar set d.______________

Urologisk Afd:
□ Uroflow og resturin-måling (alle mænd > 50). Henvist d._________         Svar set d.__________
□ Ikke relevant

□ Alt materiale vedr. donor er sendt til Skejby d.______________

Typisk vedlægges et kort ledsagebrev med et resumé af evt. problemer. Men da donor i modsætning til 
recipient ikke må have en lang og kompliceret sygehistorie, bør et egentligt resumé være overflødigt og kan 
derfor erstattes af en kopi af den nefrologiske journal.
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