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Høring- Forslagtil endringi forskriftom dødsdefinisjoneni relasjontil transplantasjonsloven

Det vises til brev datert 20.06.13 med svarfrist 20. september 2013.

Haugesund sjukehus, Helse Fonna, har status som godkjent donorsykehus. Vi har i alle år støttet oss til
og fulgt nasjonale krav og føringer for organdonasjon. Det er positivt at forskriftsteksten revideres i tråd
med medisinsk teknologisk utvikling. Forutsetningen er at nyvinningene fremdeles gir sikkert
beslutningsgrunnlag når det skal tas avgjørelser om organdonasjon.

Det er forståelig at en ønsker å ikke la lovteksten låse hvilken metode som skal benyttes —siden
teknologisk utvikling ser ut til å gå så raskt. På den annen side ligger det en risiko i at dette kan føre til at
alle tekniske metoder vil være i bruk samtidig —og at praksis blir uoversiktlig. Vi mener derfor at
forskriftsendringen må følges av at Direktoratet —i samarbeid med aktuelle fagmiljø —gir strenge
føringer for hvilke metoder som ti1enhver tid skal benyttes.

CT angiografi er i 2013 hyppigst anbefalte metode, og er bredt tilgjengelig. CT angiogafi kan ha høyere
sensitivitet enn konvensjonell angiografi og påvise rest-sirkulasjon i større grad. Også venøs retur kan
fremstilles. Dette kan medføre tvil ved tolkning og forsinke prosessen. Ut fra dette kan det reises
spørsmål om det er hensiktsmessig å vurdere andre tekniske undersøkelser som supplement fram til CT
angiogjafi er grundig validert og evt. tilsier noe annet. Det sies for øvrig intet om kvalitet i studiene det
refereres til i høringsnotatet.

Det bør dessuten foreligge konsensus om hvordan undersøkelser skal gjennomføres (felles, nasjonale
prosedyrer) og tolkes (svar-kriterier). Dette gjelder uansett metoder som tas i bruk i tråd med teknologisk
utvikling.
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Vi støtter pkt 5 under forutsetning av at dette følges opp av nasjonal standard for metode, inkl nasjonale
prosedyrer for taking og tolking av bilder.

Vi ber om at supplerende tekniske undersøkelser vurderes til det foreligger mer erfaring og
dokumentasjon vedrørende bruk av CT angiografi.

Klare og detaljerte nasjonale retningslinjer er nødvendig.
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