
  

 
Kliniken för njurmedicin och transplantation 
Transplantationsenheten UMAS 
 

Mottagande av njur-, pankreas- och 
njur/pankreas patient 

Lokal instruktion  

 
PM 

Dokument ID: KHB TP 005-03 
Sida: 1 av 1 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Förberedelserna inför akut njurtransplantation bör ske omedelbart enligt detta dokument. Det är inte 
nödvändigt att det sker i någon speciell ordning. Samordningen sköts av sjuksköterska på vårdavdelningen. 
Patienten behöver således inte först skrivas in av läkare. 
 
 

1 Ankomst Sök läkare och meddela att patienten har anlänt. Dagtid söks avdelningsläkare 
på transplantationssidan och jourtid jourhavande njurmedicinare om inte annat 

meddelats. 
 

2 Korstest Prov för korstest bör snabbt komma iväg till Lund om den inte redan är tagen i 
Lund. Besked om detta lämnas av Koordinatorn.  

 Remiss, Transplantationsimmunologi – skriv på frågeställning: ’X-test inför 
njurtransplantation’ och kryssa i HLA korstest/allogen.  

 Beställ taxi via 040-34 44 44. Använd taxikortet som finns i läkemedelsrummet 
avd 23. 

 Se adress för korstest till SUS Lund på remissens baksida. 
 Om ej akut transportbehov, förvara serumröret i rumstemperatur, och skicka 

med Lundabilen påföljande vardag. Försäkra Dig dock om att transport med 
Lundabilen sker direkt till ovanstående adress. 

Vid akut ABO-inkompatibel transplantation ta akutprover på ABO-titrar enligt mall 
(Ring till blodcentralen i Lund och be om akut svar). 

 

3 Rtg pulm Beställ snar tid för lungröntgen. Denna kan beställas före det att läkare sett 
patienten och skrivit elektronisk remiss. Undersökningen kan också utföras 
utan elektronisk remiss – använd kopia av pappersremiss (finns i 
plastmappen). Rtg akut är införstådda med denna hantering. Elektronisk 
remiss skrivs då i efterhand.  
                                            

4 Provtagning Ta följande inkomstprover: 
Akutprover: P-Na, P-K, P-Krea, P-Alb, P-Ca, P-CRP, B-Hb, B-LPK, B-TPK, B-EVF, P-

Glukos, P-Koldioxid, P-PK, P-APTT, P-Bil, P-ASAT, P-ALAT, P-GT, P-Pankreasamylas, 
P-Urat, P-Urea, B-Diff, P-Fosfat, P-Mg, B-MCHC, B-MCV 

Virusserologi:  Remiss: Klinisk Mikrobiologi. kryssa i ’Blodsmittescreening (hepatit B & 
C, HIV)’ och ’Virusserologi -  Cytomegalovirus + EB-virus + Herpes simplexvirus + 
Varicella-zostervirus’ Skriv som remisstext: ”Patient som inkommer för 
njurtransplantation”.  

Urinodling om möjligt. 
Blodgruppering: Kontrollera att aktuell blodgruppering finns och att den gäller i Malmö. 
Bastest: Beställ två enheter ”erytrocyter”. 

 

5 Längd, vikt Patienten skall vägas på avdelningens våg för framtida jämförelser. Längd kan 
inhämtas muntligen från patienten.  
 

6 EKG Ta EKG på avdelningen och lämna till tolkning. 

 

7 Narkosbedömning När provsvar anlänt och lungröntgen utförts söks narkosjouren på telefon 

32020 alternativt via växel. 
 

8 Op-förberedelser  Pre-op information av sjukgymnast endast dagtid. 
 Dusch, trimning och op-klädsel. 
 Sätt på patienten stödstrumpor. 

 Ge ordinerad immunsuppression och Klexane. 
 PD-patienter skall vara tömd på vätska i buken vid op-start. Koppla till 

påse senast vid nedfärd till op-avd.  
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