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Patienter som skall opereras med primär artroplastik i höftleden vars förmåga att ta ställning till 
samtycke inte är nedsatt på grund av sjukdom, skada eller andra skäl. 

Exklusionskriterier 

Se dokument "Kompletterande intervjufrågor till Hälsodeklaration". Vid eventuella tveksamheter 
om Hälsodeklarationen är godkänd kontaktas operativt ansvarig läkare för vävnadsinrättningen. 

Hälsobedömning 

Inskrivningssamtal sker med strukturerad intervju och skriftlig Hälsodeklaration ifylles. 
Preoperativa prover enligt lokala rutiner, SR, Hb, CRP, elektrolyter, kreatinin, blodgruppering och 
BAS-test. 

Samtycke till donation 

Innebörden av samtycket är att ben som annars skulle ha kastats får tas tillvara för transplantation. 
Information enligt nedanstående punkter skall lämnas såväl skriftligt som muntligt i samband med 
t.ex. inskrivning av patient. 

• Om syftet med tillvaratagandet (klinisk användning). 

• Om laboratorietester och andra undersökningar som skall utföras samt rätten att ta del av 
resultaten. 

• Om sekretesskydd för donator. 

Donatorn och intervjuaren signerar den godkända "Hälsodeklarationen" och "Samtycke till 
donation". Inskrivande sjuksköterska lägger dessa i en plastficka som skickas i Sekretesskuvert till 
Blodcentralen. 
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Inskrivningsrutiner 

• Blankett för "Hälsodeklaration" läses igenom tillsammans med donatorn och eventuella 
följdfrågor ställs. Signeras därefter av både donator och inskrivningssjuksköterska. 

• Blankett för "Samtycke till donation" läses igenom tillsammans med donatorn och signeras 
därefter av både donator och inskrivningssjuksköterska. Kopia av blanketten lämnas till 
donatorn. 

• Blanketterna läggs i plastficka och skickas i Sekretesskuvert till Blodcentralen. 

• Inskrivningssköterska gör en notering i Orbit under "Upplysning till op" att patienten är 
godkänd som donator. 

Godkännande av donatorn görs av inskrivande sjuksköterska på delegation av verksamhetschefen på 
ortopedkliniken. 

Preoperativa prover enligt lokala rutiner tas. 

Inläggningsprover: SR, Hb, CRP, elektrolyter, kreatinin, Blodgruppering och BAS-test. 

Blanketter 

Bilaga 1: Hälsodeklaration 
Bilaga 2: Samtycke till donation 
Bilaga 3: Följdfrågor till hälsodeklaration 
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