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Stigning i antal donationer fortsætter
I 2013 var der i alt 63 accepterede afdøde donorer på
landsplan, det laveste antal i mange år. De seneste
tal for Scandiatransplant viser, at der i første halvår
2014 var 53 accepterede afdøde donorer på landets
hospitaler. Der var 24 accepterede donorer i 1. kvartal
og 29 accepterede donorer i 2. kvartal.
Der er i første halvår 2014 gennemført i alt 206
transplantation heraf 62 nyretransplantationer med
nyre fra levende donorer.
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Ny donationsansvarlig læge i Dansk Center for Organdonation
Christina Rosenlund tiltrådte 1. juni som donationsansvarlig læge i Dansk
Center for Organdonation.
Christina er speciallæge i neurokirurgi og har siden 2011 været ansat som
afdelingslæge ved neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital.
Christina er desuden medlem af Dansk Neurotraumeudvalg samt
Skandinavisk Neurotraume Komité. Christina overtager stillingen som
donationsansvarlig læge efter Jane Linnet, som har været med siden
centrets oprettelse i 2008.
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Årsrapporten 2013 –
Organdonationsdatabasen
Organdonationsdatabasens årsrapport for 2013 er nu
offentliggjort.
Årsrapporten viser udviklingen på donationsområdet på
landets intensivafdelinger.
I 2013 var der flere pårørende end tidligere, der sagde
nej til organdonation. I rapporten kan du læse om de
overvejelser, man har gjort sig om dette.
Målsætningen for afdelingernes opmærksomhed på
organdonation er tæt på at være nået i 2013, mens
lægerne fortsat er tilbageholdende med at kontakte
transplantationscentrene, når det skal vurderes, om en
patient kan blive organdonor.
Årsrapporten indeholder desuden et nationalt
forløbsdiagram, der viser årsagerne til, at potentielle
donorer ikke altid blev donorer. Ønsker du at se tallene
specifikt for din afdeling, kan du finde dem i
kvartalsrapporten for 4. kvartal 2013, som blev udsendt
i marts 2014.
På www.organdonation.dk kan du under nyheder læse
et resumé samt se hele årsrapporten.

National Handlingsplan for Organdonation
Med en ny national handlingsplan vil regeringen
(Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten sætte nye
initiativer i værk for at få flere organdonorer.
Handlingsplanen følger op på de anbefalinger, som et ekspertudvalg
præsenterede tidligere på året, og den indeholder 23 konkrete
initiativer, der skal være med til at styrke området.
Gennemførelsen af flere af initiativerne involverer hospitalerne, og
især intensivafdelingerne. Sundhedsstyrelsen vil i 2016 udarbejde en
status på, om initiativerne er gennemført.
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Strategiovervejelser 2015
DCO har nu aftalt mødedatoer med alle landets 41 intensivafdelinger. Møderne afholdes
henover efteråret.
På møderne i år vil der især være fokus på afdelingernes strategi for undervisning i
organdonation og en orientering om udviklingen på organdonationsområdet på landsplan herunder regeringens nye nationale handlingsplan for organdonation.

Undervisning
Dansk Center for Organdonation afholder årets sidste
temadag om organdonation torsdag d. 9. oktober på Comwell
i Kolding.
Der er stadig ledige pladser og du kan tilmelde dig HER.
Tilmeldingsfristen er: 8. september 2014

Ny hjemmeside
Dansk Center for Organdonations hjemmeside har fået ny
struktur og nyt udseende.
De nye sider er udarbejdet med henblik på at skabe
større overblik og lettere navigation. Der er desuden
tilføjet sider med samlede nøgletal for organdonations- og
transplantationsområdet.
Det er tanken, at Hjemmesiden skal være anvendelig for
jer, både når I har brug for specifikke dokumenter eller
oplysninger her og nu i donationsforløbet og også den
side, hvor I kan finde alt relevant materiale om
organdonation i det hele taget.
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