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20. august 2015 

 

 

 

Indkaldelse til møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation. 
__________________________________________________________ 
 
Dato:  2. september 2015 
 
Sted:  Ved fremmøde: Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, Mødelokale 502 

Der er mulighed for at deltage via video - giv besked i god tid, hvis det skal 
arrangeres 

  
Tid:  Kl. 12.00 - 14.00. Fra kl. 11.30 serveres en sandwich 
 
Medlemmer: Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, Bjørn Ursin Knudsen, Sundhedsstyrelsen, Helle 

Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation, Birgitte Bidstrup, Danske 
Regioner, Morten Noreng og NN, Aalborg Universitetshospital, Claus Thomsen, 
Aarhus Universitetshospital, Lars Ilkjær, Aarhus Universitetshospital, Jannik Hilsted, 
Rigshospitalet, Allan Rasmussen, Rigshospitalet, Judith Mølgaard, Odense 
Universitetshospital, Annette Boe, Odense Universitetshospital, Preben Qvist-
Sørensen, Hjerteforeningen, Anne Brandt, Lungeforeningen, Jan Riishave, 
Nyreforeningen, Inge Krogh Severinsen, Dansk Selskab for Anæstesiologi og 
Intensiv Medicin, Finn Gustafsson, Dansk Transplantationsselskab, NN, Dansk 
Neurokirurgisk Selskab (Michael Kosteljanetz er udtrådt), NN, Dansk Neurologisk 
Selskab 

 
___________________________________________________________ 
 

Dagsorden 

 
1. Velkomst nye medlemmer og godkendelse af dagsorden 
 
2. Orientering om årsrapport 2014 fra Organdonationsdatabasen / Helle Haubro Andersen 

(15 min) 
Der orienteres om opfyldelsen af de nationale kvalitetsindikatorer i 2014 samt årsager til frafald 
af potentielle donorer 
Bilag: Årsrapport 2014 Organdonationsdatabasen og resumé, som udsendes til regionerne 

 
3. Fremlæggelse af undersøgelse om donorpotentialet præhospitalt og på et 

universitetshospital og drøftelse af anbefalinger til initiativer / Preben Sørensen, 
projektleder og donationsansvarlige læge i DCO (30 min) 

 
Bilag: Rapport om donorpotentialet præhospitalt og på et universitetshospital (eftersendes) 
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4. Bordet rundt - gennemførelse af initiativerne i Handlingsplan for Organdonation (20 min) 
Medlemmerne orienterer på mødet om, hvordan der arbejdes med gennemførelsen af 
initiativerne.  
Bilag: Status ultimo 2014 til Ministeriet 
 

5. Årsplan og budget 2016 v. Helle Haubro Andersen (20 min) 

Årsplan 2016 beskriver de planlagte aktiviteter, som DCO gennemfører i 2016.  
I årsplanen indgår en del af de opgaver, som skal medvirke til at gennemføre handlingsplanens 
initiativer, herunder bl.a.  pårørendedag, udbredelse af "best practice" samt opgaver vedr. 
oplysning om organdonation. 

 
Budgetforslag 2016 indeholder udgifter for i alt 8. mio. kr. svarende til forventet bevilling i 
finanslovforslaget for 2016. Såfremt regnskabet for 2015 udviser et mindreforbrug vil DCO med 
styregruppens accept søge om, at beløbet kan anvendes til pårørendeområdet og 
udviklingsopgaver vedr. oplysning om organdonation. 

    
Årsplan og budget vurderes og kommenteres af styregruppen og fremsendes til Sundheds- og 
Ældreministeriet i forbindelse med ansøgning om udbetaling af bevilling for 2016. 
 
Bilag: Årsplan 2016 og Budget 2016  

 
6. Orientering om spørgeskemaundersøgelse blandt personale på intensivafdelingerne (10 

min) 
DCO har i foråret 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse bland personalet på 
intensivafdelingerne om deres viden om og holdning til organdonation. Resultaterne 
sammenlignes med resultaterne fra en lignende undersøgelser i 2010 og viser helt overordnet, 
at vidensniveauet blandt læger og sygeplejersker er øget i perioden, og at 93,3 % af 
sundhedspersonalet er for organdonation. Der orienteres kort om undersøgelsens resultater. 
 
Bilag: Spørgeskemaundersøgelse 2015 - Viden om og holdning til organdonation blandt 
personale på intensivafdelingerne, Nationale og regionale resultater (eftersendes) 

 
7. Drøftelse af opdateret arbejdsgrundlag for Dansk Center for Organdonation (15 min) 

Arbejdsgrundlaget et opdateret i forhold til de tidligere drøftelser i Styregruppen og i forhold til 
de nye opgaver vedr. oplysning om organdonation som er overført til DCO. De 
indholdsmæssige ændringer er fremhævet i bilaget. 
 
Arbejdsgrundlaget fremsendes til godkendelse i Sundheds- og Ældreministeriet med 
styregruppens bemærkninger /anbefaling. 
 
Bilag: Opdateret arbejdsgrundlag, juni 2015 
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8. Mødedato i 2016  
Der foreslås ét møde i 2016 - 7. september 2016 - i Sundhedsstyrelsen og via 

videoforbindelse, hvor bl.a. følgende emner planlægges drøftet: 
o Orientering fra Organdonationsdatabasen og opfølgning på handlingsplanens måltal 
o Status for gennemførelse af handlingsplanens initiativer 
o Vurdering og kommentering af udkast til DCO's årsplan 2017 og budget 2017 
 
 

9. Eventuelt 


