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Høring om ny metododevurdering om "Organdonasjon med bruk av normotern 
regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når 
livsforlengende behandling avsluttes" 

Viser til deres brev av 6. februar og 30. mars angående høring om metodevurdering om 
«Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte og 
åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes».  
 
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er i hovedsak positive til innføring av ny metode, da vi 
anser at intensjonen om å legge til rette for økt tilgang til organer er et gode. Ahus ønsker at 
stadfesting av død inkludert rettigheter den døende har inntil dødstidspunktet, fastsettes i lov eller 
forskrift.  
 
Når det gjelder den nye metoden (cDCD), så representerer denne et nytt prinsipp for når en lege 
skal beslutte om livreddende behandling skal avsluttes, og ta stilling til om organbevarende 
behandling skal starte. I denne beslutningen ligger det et interesseskifte for hvem videre 
behandling er av interesse for, den som avgir eller den som mottar organer. Dette er et spørsmål 
av etisk og juridisk karakter.  
 
Etiske verdier er viktige hensyn, og har i stor utstrekning forankring i helselovgivningen. Etiske 
refleksjoner kan imidlertid ikke i seg selv erstatte forankring i lov/forskrift, men kan understøtte at 
etiske betraktninger er gyldige hensyn når lov eller forskrift skal anvendes.  
 
Kriterier for stadfesting av døden og avklaring av når donor egentlig er død, bør ha sikker 
forankring i lov og forskrift. Det er nødvendig slik at medisinsk praksis bygger på faste kriterier. 
Uten slik lovmessig forankring vil det kunne utvikle seg ulik praksis i forskjellige medisinske miljøer.  
 
I mange sammenhenger er det en utfordring å holde lovverket oppdatert slik at det holder tritt med 
den utvikling som til enhver tid skjer innen medisinske fagfelt. Slik sett kan jus oppleves som en 
brems for faglige framskritt. I noen sammenhenger er menneskelige verdier likevel et argument for 
at medisinske framskritt bør holdes noe tilbake til en tilfredsstillende lovforankring er etablert. Det 
vil underbygge hva som er felles god praksis i berørte fagmiljøer. 
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Ahus ønsker at det gjennomføres en bredere utredning og forankring i lovverket av: 

• Stadfesting av døden, herunder 
o Når transplantasjonslova overtar for de rettigheter pasienter har etter pasient- og 

brukerrettighetsloven 
o Hvilke rettigheter pasienten beholder inntil døden er stadfestet 
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