
Jeg ville ønske, intensivisten 

vidste….. 



 

Akutmodtagelsernes syn på donordetektion 

og ønsker til samarbejdet med intensiv  
     v. Mette Juul Koefoed, overlæge, intensiv, AUH 

Den neurologiske patient: Hvordan har 

donordetektion ændret sig, og hvilke 

ønsker har vi til samarbejdet med intensiv 
v. Marika Poulsen, overlæge, neurologisk afdeling, AUH 

Transplantationskoordinatorens ønsker til 

samarbejdet med intensiv  
     v. Else Marie Tram, Transplantationskoordinator 

Hornhindedonation  
     v. Anne-Grete Hansen, Leder af Den Danske Hornhindebank 

 



Jeg ville ønske, intensivisten 

vidste….. 

Akutmodtagelsen 



Akutmodtagelserne 2019 



Team 

 

Ingen nedskrevne procedurer 

 

Ser det ikke som deres opgave 

 

Efterlyser: viden om patientgruppen 

                 fælles kultur 

Forløbsbeskrivelser 



Forskellige akutmodtagelses-modeller 

 

Personafhængig indsats 

 

Fokuserer på flow 

 

Sjældent forekommende 

 

Mange daglige informationer og travlhed 

Adfærdsanalyse 



Konklusion 



Indsatsen skal tilpasses hospitalerne 

Akutmodtagelsernes organisering har betydning 

• Er neurokirurger på samme hospital eller ej? 

• I nogle afdelinger er sygeplejerskerne de eneste faste 

medarbejdere i afdelingen, mens lægerne er deltid eller 

tilkaldes.  

• Andre steder har man faste akutlæger i AM.  



Indsatsen skal forankres organisatorisk 

• Personbåren indsats i dag 

• Udskiftning af personale gør indsatsen sårbar 

Indsatsen skal forankres:  

• Lokalt ansvar 

• ”Noget på skrift” 

• Ledelsesmæssig opbakning og forventning 



Fokus på overflytning af patienten 

”Organdonation?  

Det står intensiv  

da for?” 

”Vi tænker  

enormt meget i  

flow – det er vores 

primære fokus.” 



Samarbejd med andre afdelinger 

• Måden vi taler om tingene på, påvirker vores handlinger 

Fx  

Afslut aldrig en patient med en stor skade i hjernen, uden 

at have talt med en neurokirurg først  

Samarbejdsaftaler med alle involverede afdelinger? 

• Neurokirurger 

• Neurologer 

• Intensiv  



Viden om de mulige organdonorer 

”Alder spiller  

klart ind. Ved yngre 

mennesker vil man ikke 

være i tvivl, men ved 

ældre vil de fleste ikke 

overveje dem som 

donorer.” 

”Jeg er meget  

overrasket over, at der  

er så få eksklusions-

kriterier for organ-

donorer.” 



10 anbefalede initiativer 



10 anbefalede initiativer 



10 anbefalede initiativer 



Skræddersyet tilbud 

Organisatorisk forankring 

Fokus på overflytning 

Samarbejde  

Viden 

 

Konklusion 



Giv feedback 

• At modtage feedback øger motivationen og synliggør 

betydningen af ens egen indsats 

• Fortæl hvordan det er gået  

 

Hvordan? 

• På møder 

• Skriftligt, fx personlige e-mails 

 

Hvem kunne have ansvaret for at give feedback?  


