
DCD Njurrecipienten

I DCD-projektet skall data rapporteras till styrgruppen vid fyra tillfällen; i anslutning till transplantationen samt efter 2 

veckor, 3 månader och 1 år. Data måste vara daterade före respektive gränsdag som är dag 16, 95 och 370. Detta är för 

att komma med i rapporten. Data avseende rejektioner, komplikationer (inkluderande allvariga avvikande händelser), 

graftförlust och död bör registreras när de sker.

1. Information vid transplantationen

◦ Registrera patienten genom att i menyraden välja Recipient->Njurtransplantation->Njurrecipient. 

Skriv in personnummer i fönstret som öppnas – för svenskt personnummer se till att den svenska 

flaggan är vald. Svara Ja på frågan om denna identitet skall läggas till i databasen. Efter det blir övriga

alternativ valbara.

◦ Skriv in  Scandianummer, övriga data i id-panelen behövs inte för DCD-rapporten men kan förstås 

anges ändå. Spara data.

◦ Menyn Aktuell patient i menyraden blir nu valbar och välj där ny transplantation. Denna menyn 

använder man också senare när komplikationer, rejektioner och labdata-värden skall läggas till. Efter 

att du bekräftat läggs en transplantation till i nedre rutan och ange här datum för transplantationen. 

Övrig data som behövs i rapporten är grundsjukdom som anges i listan. Glöm inte att spara data.

◦ Koppla till rätt donator. Välj först AD som typ av donator och spara. Klicka sedan på knappen 

'Donator'. Det öppnas då ett fönster som flyter ovanpå, följ instruktionerna där. Se alltså till att  

aktuell donator är öppnad i en egen flik och välj denna. Klicka 'Koppla'. Kontrollera att id-data på 

recipient och donator stämmer och bekräfta sedan kopplingen.

◦ Klicka på knappen Opdata i transplantationsfilkens högra sida och vilket öppnar Operationsdata-

fönstret. Markera om maskinperfusion användes och skriv in påsläppstid. Den kalla ischemitiden 

beräknas då automatiskt. Alternativt kan ischemitiden anges direkt och Spara.



◦ Om kirurgisk komplikation eller Allvarlig avvikande händelse inträffat – registrera enligt nedan.

2. Information vid 2 veckor

◦ Om kirurgisk komplikation eller allvarlig avvikande händelse inträffat – registrera enligt nedan.

◦ Om rejektion inträffat – registrera enligt nedan.

◦ Fyll njurfunktionsdata enligt nedan. Observera att datering skall vara senast dag 16.

◦ Öppna patientfönstret och aktuell transplantationen. Fyll i data avseende funktionsstart. Notera dag 

för funktionsstart. Alternativet 'aldrig någon funktion' (=PNF) är det för tidigt att markera utan bör 

fyllas i först efter graftförlust.

Markera om dialys givits posttransplantation och i så fall antal dialyser.

3. Information vid 3 månader

◦ Om kirurgisk komplikation eller allvarlig avvikande händelse inträffat – registrera enligt nedan.

◦ Om rejektion inträffat – registrera enligt nedan.

◦ Fyll njurfunktionsdata enligt nedan. Observera att datering skall vara senast dag 95.

4. Data efter 12 månader

◦ Om kirurgisk komplikation eller allvarlig avvikande händelse inträffat – registrera enligt nedan.

◦ Om rejektion inträffat – registrera enligt nedan.

◦ Fyll njurfunktionsdata enligt nedan. Observera att datering skall vara senast dag 370.

5. Njurfunktionsdata

◦ Välj Aktuell patient->nya labdata... för att öppna nytt labdata-fönster. Ändra datum till det datum då 

labdata togs och fyll i kreatinin och eGFR. Spara.

6. Rejektionsdata

◦ Välj Aktuell patient->ny rejektion... för att öppna nytt inmatningsfönstret för rejektioner. Ändra 

datum till det datum då rejektionen diagnosticerades. För att komma med i rapporten måste den 

kliniska bedömningen angetts som minst 'misstänkt rejektion'. Om biopsi tagits ange detta och 

gradering enligt Banff. Ange också vilken rejektionsbehandling som givits. Spara data.



◦ Datum, Banff (om angivet) och behandling kommer med i rapporten. När rejektionsdata sparats 

kommer en ny rad visas i tabellfliken 'Rejektioner' på patientbladet och kan öppnas genom att 

dubbelklicka på raden:

7. Komplikationsdata och allvarliga avvikande händelser

◦ Välj Aktuell patient->ny komplikation... för att öppna nytt inmatningsfönstret för komplikationer, 

kommentarer och allvarliga avvikande händelser. Ändra datum till relevant datum. De menyval som 

kommer med i rapporten är 'Graftrelaterad komplikation' och 'Allvarig avvikande händelse/biverkan'.

Välj kategori och typ av komplikation i nästa meny. Beskriv händelsen i textrutan avseende allvarliga 

avvikande händelser. Spara data.

◦ När komplikationsdata sparats kommer en ny rad visas i tabellfliken 'Komplikationer' på 

patientbladet och kan öppnas genom att dubbelklicka på raden:



8. Graftförlust

◦ Datum för graftförlust och orsak till graftförlusten registreras i rutan Datum för...:

9. Död

◦ Datum för död och dödsorsak registreras i fönstrets id-del som finns högt upp.


