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Behandling af den Ustabile Donor  
- specialistkursus   
 

Målgruppe 
 Anæstesilæger tilknyttet intensivafdelinger. I alt 16 kursister pr. kursus. Grundkursus i 
Organdonation anbefales før deltagelse i specialistkurset.                    
Desuden er der mulighed for, at nye udrykningssygeplejersker kan deltage efter aftale med de 
donationsansvarlige sygeplejersker i Dansk Center for Organdonation.  
 
 
Formål 
Donationsforløb forekommer relativt sjældent på den enkelte intensivafdeling og da 
donorfysiologien og problemstillingerne i forbindelse med inkarceration er komplekse og 
vanskelige at håndtere, trænes der i at opnå specialviden i forhold til at:  

• identificere den potentielle organdonor 

• kvalificere deltagerne til at optimere donorbehandlingen og kunne træffe fagligt begrundede 
 beslutninger i donationsforløbet 
• opnå viden om de fysiologiske ændringer i forbindelse med hjernedød samt identificere og 

 håndtere problemområder 
• opnå bedre outcome af organerne og kunne støtte kolleger der står i donationsforløb 
• medvirke til strukturering af donorbehandlingen i donationsforløbet 

 
 
Læringsudbytte 

• Viden: Med baggrund i National Guideline for Organdonation at kunne detektere potentielle 
donorer. Med baggrund i ”Rekommandation Behandling af organdonorer” at tilegne sig 
konkret viden om donorfysiologi, problemstillinger og terapi. 

• Færdigheder: Prioritere, forudse og løse organrelaterede problemstillinger der opstår i 
donationsforløb. Kunne anvende rekommandationen i praksis. 

• Kompetencer: Konkret anvendelse af National Guideline for Organdonation og 
Rekommandationen med henblik på at gennemføre donationsforløb, der resulterer i flest 
mulige optimalt behandlede organer.  

 
 
Struktur og form 
Casebaseret undervisning samt simulations- og færdighedstræning i behandling af den ustabile 
donor med fokus på donorfysiologi og træning i de komplekse problemstillinger i forbindelse med 
inkarceration og donorterapi.  
 
 
Varighed 
Kurset varer en dag fra kl. 09.30-16.00  
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Kursusgebyr 
3.300 kr. pr. deltager. Dansk Center for Organdonation afholder udgifterne til kurset. Deltagerne 
skal selv sørge for fri til kurset og søge evt. refusion af transport fra egen afdeling. 
 
 
Kursets afvikling 
Kurset afholdes en gang om året i Aarhus. MidtSim, INCUBA Skejby, Palle Juul-Jensens 
Boulevard 82, 8200 Aarhus N. 


