Grundkursus i Organdonation - kursusbeskrivelse

Målgruppe:
Grundkursus i Organdonation er tiltænkt læger og sygeplejersker på intensivafdelinger.
Herudover kan grundkurset have interesse for øvrigt plejepersonale på intensivafdelingerne,
neurologiske afdelinger samt skadestuer og medicinske afdelinger.

Formål:
Formålet med Grundkursus i Organdonation er at give læger og sygeplejersker i
intensivafdelingen:
1. Et generelt og overordnet kendskab til organdonationsprocessen, fra donordetektion til og
med donoroperationen, samt omsorg for de pårørende i forløbet
2. Viden om donordetektion og donormelding
3. En øget bevidsthed om deres egen holdninger til organdonation, og hvordan holdningerne
påvirker beslutningerne i donationsprocessen

Læringsudbytte:
1. Deltagerne skal have fået kendskab til:
a. Organdonationsprocessen
b. Faglig støtte til de enkelte opgaver i donationsforløbet, samt viden om:
donormelding, hvor finder jeg min lokale instruks, hvordan får afdelingen hjælp fra
udrykningsfunktionen, samarbejdet med transplantationskoordinator i forløbet.
2. Deltagerne skal have fået øget bevidsthed om egne holdninger til organdonation og
hvordan holdninger påvirker beslutningerne i donationsprocessen
3. Deltagerne skal have fået kendskab til det specielle i pårørendeomsorgen ved et
organdonationsforløb og være bekendt med ritualer, der kan anvendes i et
organdonationsforløb, til at bekræfte døden er indtrådt.
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Struktur og form:
Undervisningen på grundkursus i Organdonation er bygget op omkring en case. I undervisningen
skal der være et skift mellem casen og forskellige former for gennemgang (f.eks. faglige oplæg,
henvisning til hjemmesiden, brug af undervisningsmateriale fra Lærerværelset, klikkergennemgang mv.)
DCO's strategi for undervisningstilbuddene er at sikre en høj kvalitet af undervisningen gennem de
undervisningsmaterialer der anvendes, og de undervisningsmetoder der anvendes. Underviserne
skal have den nødvendige faglige baggrund for at varetage undervisningen i emnerne.
Vi konkurrerer om sundhedspersonernes tid til uddannelse og vi ved fra undersøgelsen fra 2010,
at det meget er op til den enkelte at prioritere hvilke kurser, man vil deltage i, derfor skal vi "tilbyde
noget særligt". Det kan vi bl.a. gøre ved at bruge moderne og involverede undervisningsmetoder
og inspirerende undervisningsmateriale.

Indhold:
Fakta og rammen for organdonationsområdet
•

Udvalgte nøgletal vedr. donorrate og venteliste i Danmark og Europa, udnyttelse af
donorpotentiale, holdningsundersøgelser og viden om organdonation

•

Organisering af organdonation og transplantation i Danmark, organisering i afdelingen,
DCO's faglige ressourcer, som afdelinger kan trække på

Casebaseret undervisning, der indledningsvis giver et overblik over donationsprocessen og
omhandler følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donordetektion
Meld en donor
Faglig støtte i donationsforløbet fra udrykningslæger og sygeplejersker
Diagnosticering af hjernedød
Samtaler om organdonation (uformelle og formelle samtaler)
Behandling af den voksne organdonor - action card
Pårørendeomsorg ( pårørendehistorier, samt ritualer og afskeden)
Spinalreflekser
Donoroperationen
En transplanteret fortæller

Indholdet og vægtning af dette:
Indholdet på grundkurset skal vægtes ift., hvad der er de vigtigste undervisningsbudskaber til
denne målgruppe. Vægtningen fremgår af drejebogen for kurset.
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Varighed:
Grundkursus i Organdonation er fra kl. 8.30 - 16.15.

Undervisernes kompetencer:
Underviserne skal have specialviden indenfor de emner de underviser i og have
undervisningserfaring.
Grundkursets undervisergruppe skal koordinere de enkelte indlæg, så der er "en rød tråd" for
kurset og unødige overlap undgås.

Kursuslederens rolle:
Kursuslederen har ansvaret for den praktiske afvikling af grundkurset, herunder ordstyrerrollen,
uddeling af kursusmateriale, deltagerlister, evalueringsskemaer mv. Herudover koordinerer
kursuslederen evt. henvendelser til de donationsansvarlige nøglepersoner i forbindelse med
kontakt ved udsendelse af påmindelser om manglende tilmeldinger. Kursuslederen koordinerer
også hvilke undervisere der skal deltage, herunder kontakt til den transplanterede. Disse opgaver
er i øvrigt beskrevet i dokumentet "Praktisk planlægning af Grundkursus i Organdonation"

Undervisningsmateriale:
Underviserne på grundkurset skal være bekendt med og tage udgangspunkt i det fælles
undervisningsmateriale der er tilgængeligt via Lærerværelset.

Pris:
Dansk Center for Organdonation afholder udgifterne til grundkurset. Deltagerne skal selv sørge for
fri til kurset og refusion af transport dækkes fra egen afdeling.

Temadagens afvikling:
Der afholdes 3 grundkurser årligt, disse er placeret i København, Aarhus og Kolding, og er jævnt
fordelt over året.
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