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Ny version af checklisten
Side 1
Årsmødet for donationsansvarlige nøglepersoner og deres ledelser
løber af stablen 14.-15. januar 2015. Årsmødet er en del af
Nøglepersonuddannelsen, og i år er der fokus på “Donordetektion”.
Tilmeld dig inden den 10. december 2014 på organdonation.dk
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Ny version af checklisten til hjernedødsundersøgelsen

Aktuelle tal

Dansk Neurokirurgisk
Selskab har foretaget nogle
præciceringer i checklisten til
konstatering af hjernedød.
Checklisten kan downloades
via organdonation.dk under
FIND DIN INSTRUKS/
Nationalt.

De seneste tal fra Scandiatransplant
viser, at der i de 3 første kvartaler
af 2014 var 65 actual donors, dvs.
donorer hvor mindst et organ er
udtaget med henblik på transplantation.
Der er i de 3 første kvartaler
gennemført 277 transplantationer
hvoraf 80 transplantationer var med
nyrer fra levende donorer.
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actioncards på mobilen - nemt og tilgængeligt
Nu er actioncards med
rekommandationer for
donordetektion og -terapi
kommet som app til både
smartphone og tablet.

App’en er det praktiske
redskab, som skal gøre det
enkelt og overskueligt for
læger og sygeplejersker at
arbejde efter de udviklede
digitale actioncards.

App’en er en tro kopi af
papir-versionen og er
udviklet af Dansk Center for
Organdonation, for at hjælpe
hospitalerne med at leve op til
den nationale målsætning på
området for organdonation.

App’en samler de relevante
informationer på ét sted - og
er tilgængeligt direkte på
mobilen, som mange læger og
sygeplejerske efterhånden har
med i kittel-lommen.
“Med en app som en konstant
Målsætningen er:
reminder når vi bruger
•
at ingen potentielle donorer
vores smartphone, bliver
overses på landets hospitaler der forhåbentlig flere, der vil
•
at der i alle relevante tilfælde spørge sig selv, om patienten
tages stilling til om donation
potentielt kunne blive
er en mulighed og
donor”, siger Morten Ziebell,
•
at transplantationscentret
Neurokirurg fra Rigshospitalet,
altid kontaktes om potentielle som har set på app’en.

“Nærmest genialt”

En af funktionaliteterne
ved app’en, gør det muligt,
at ringe direkte op til
transplantationscenter ved
et simpelt tryk på skærmen,
som i følge Morten Ziebell er
“nærmest genialt”.

App’en hedder
”Organdonation”. Den er gratis
og kan downloades til iPhone
og iPad fra Apples appstore og fra Google Play i en
android-version.

donorer.

Nyt e-læringskursus “Jura og Organdonation”
Der er kommet nyt e-læringskursus om
juraen i et organdonationsforløb. “Jura
og Organdonation” er et kursus til
læger og sygeplejersker der arbejder
med organdonaiton på landets
intensive- og neurologiske afdelinger.
Kurset er udarbejdet på baggrund af
de hyppigst stillede spørgsmål om jura
i et organdonationsforløb. Kurset tager
ca. 20 minutter, og du har mulighed,
for at afbryde kurset undervejs og

fortsætte senere.
Du skal logge dig ind for at tage
kurset. Log-in oplysningerne bruges
udelukkende til at udarbejde statistik
omkring, hvor mange der har taget
kurset, og fra hvilke afdelinger de
kommer. Alle besvarelser er anonyme,
Kom direkte til e-læringskurset
her eller via hjemmesiden under
“Undervisning”.
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tilmeldingsfrister for Kommende kurser
•
•
•

EDHEP-kursus, kommunikationskursus med fokus på samtaler med pårørende, 26. marts & 21. maj 2015, Aarhus.
Tilmeldingsfrist: 5. december 2014.
Temadag om Organdonation 10. marts 2015, Aarhus. Tilmeldingsfrist: 10. februar 2015.
Temadag om Donoroperation for operations- og anæstesisygeplejersker på afdelinger, hvor der foretages
donoroperationer, 16.april 2015 i Fredericia. Tilmeldingsfrist: 10. marts 2015

VOX pop : Temadag i organdonation kolding 9.okt. 2014
Bjarne Netsey-Afedo,
Sydvestjysk Sygehus,
Esbjerg

Julie Haahr Jacobsen,
Odense Universitets
Hospital

Dorte Andersen,
Rigshospitalet

“Et godt overblik over
donationsforløbet”.

Nu ved jeg hvornår og
hvem der skal kontaktes.
Man ved man har dem
(udrykningssygeplejersker
red.) som specialister på
området”.

“Det operations-tekniske
vidste jeg intet om før”.
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