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I de to første kvartaler af 2015 har 
der været 45 afdøde donorer. 
Der er gennemført transplantationer 
af 80 nyrer, 25 lever, 13 hjerter og 21 
lunger.

Organdonationsdatabasens kvartals-
rapport for 2. kvartal sendes til den 
enkelte afdeling medio september.

* Afdøde organdonorer, hvor mindst ét organ er 
udtaget mhp transplantation.

Kilde: Scandiatransplant, Donorregisteret
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Antal organdonorer*: 45

Antal transplantationer fra 
afdøde donorer: 139

Antal nyretransplantationer fra 
levende donorer: 68
Antal nye patienter på 
venteliste: 250

Antal personer registreret i 
Donorregisteret: 926.117

Antal patienter aktive på 
venteliste: 423

Årsrapport viser flot opmærksomhed på organdonation
Organdonationsdatabasens årsrap-
port for 2014 er nu offentliggjort. 

I 2014 er tre ud af de fem indikatorer 
opfyldt, og indikatoren som om-
handler opmærksomhed på organ-
donation er opfyldt for første gang.

I Årsrapporten kan ses resultaterne for 
de 5 indikatorer og et forløbsdiagram, 
der viser, hvorfor potentielle donorer 
ikke altid bliver organdonorer.

Læs resumé af Årsrapport 2014 
Læs hele rapporten 
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Spørgeskemaundersøgelse
Dansk Center for Organdonation 
har netop gennemført en spørge-
skemaundersøgelse, der belyser 
viden om og holdning til organ-
donation blandt personale på 
intensivafdelingerne .

Resultaterne fra undersøgelsen 
findes som 41 afdelingsrapporter, 
samt en samlet rapport med nationale 
og regionale resultater. 
Find alle rapporterne på 
www.organdonation.dk

Husk tilmelding til EDHEP/1 2016. Tilmeldingsfrist 3. december

www.organdonation.dk
http://www.organdonation.dk/siteassets/organdonationsdatabasen/filer/resume-arsrapport-2014.pdf
http://www.organdonation.dk/om-os/nyheder/Nyhedsarkiv-2015/aarsrapport-2014-nyhed/
http://www.organdonation.dk/om-organdonation/litteratur-om-organdonation/videns--og-holdningsundersogelser/
http://www.conferencemanager.dk/EDHEP12016
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Camilla Larsen tiltræder 1. 
september som donationsansvarlig 
sygeplejerske i Dansk Center for 
Organdonation.

Camilla er uddannet intensiv-
sygeplejerske og har en sundsheds-
faglig diplomuddannelse i klinisk 
uddannelse og sundhedsformidling.
 
Ved siden af sin ansættelse i 
DCO er Camilla ansat på NIA på 
Odense Universitetshospital, og har 

gennem de sidste år været en del af 
udrykningsholdet. Camilla fungerer 
desuden på 5. år som censor på 
specialuddannelsen i intensiv 
sygepleje. 

Camilla overtager stillingen efter 
Mette Bruun-Mortensen, som har 
været ansat siden oprettelsen af 
Dansk Center for Organdonation i 
2008.

NY donationsansvarlig sygeplejerske i dansk center for organdonation

Undervisningsfilmene på Lærer-
værelset  om samtalerne med 
pårørende om hjernedød og 
organdonation er blevet revideret. 

I december præsenterede DCO 
en  Guideline for kommunikation 
med pårørende om hjernedød 
og organdonation, og i de nye 
filmsekvenser er strukturen for 
samtalerne blevet tilpasset Guidelinen 
og den udvikling, der har fundet sted 
på kommunikationskurset EDHEP.

Undervisningsmaterialet findes på 
Lærerværelset.

NYt på lærerværelset

Dansk Center for Organdonation 
byder d. 20.-21. januar 2016 
velkommen til Årsmøde for 
donationsansvarlige nøglepersoner 
og ledelser på Trinity Hotel og 
Konferencecenter i Fredericia.

Årsmødet vil være fyldt med 
spændende indslag som f.eks:

   • 

   •

   •

   •

Yderligere information og tilmelding
Tilmeldingsfrist 19. oktober.

Årsmøde for donationsansvarlige nøglepersoner 2016
- Tilmeldingen er åben

Casebaseret gennemgang af 
den reviderede rekommandation 
for behandling af voksne

organdonorer
Forbedringer via best practice 
for organdonation set i et 
internationalt perspektiv - v/ dr. 
Poul Murphy, NHSBT, UK
Hvorfor siger transplantations-
centret nej - paneldiskussion 
baseret på case
Nøglepersonernes erfaringer fra 
egen afdeling

http://www.organdonation.dk
http://organ.greatdanefilm.dk/
http://www.tilmeld.dk/DCOaarsmoede2016

