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Forudsætninger: 

 
Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 
Ansat på neurointensiv afdeling 
Indgår som en del af plejegruppen og har ikke udelukkende administrative 
opgaver. 
Deltaget i EDHEP eller stå på venteliste 
Deltaget i kurset den ustabile donor eller stå på venteliste 
Opdateret erfaring med donationsforløb 
Udviser særligt engagement, fleksibilitet og gode samarbejdsevner 
Har evne til at tilpasse sig situationen 
Anvender den nødvendige tid for at holde sig opdateret i forhold til funktionen 
 

 

 
Teoretisk viden: 

Skal kunne beskrive flowet i et donationsforløb 
Skal kunne beskrive best practice for alle fokuspunktet i donationsforløbet jf. Best practice for Organdonation, 2014 
Skal kunne beskrive samarbejdet med tx-koordinatorerne 
Skal kunne beskrive grundprincipperne for plejen af en donor 
Skal kunne redegør for de væsentligste problemområder ved donorpatienten og behandlingstiltag 
Skal kunne beskrive indholdet i rekommandation om behandling af den voksne organdonor i overskrifter 
Skal kunne beskrive sygeplejerskens observationer af donor  
Skal kunne beskrive overvejelser omkring omsorgen for pårørende 
Skal kunne beskrive grundprincipperne i guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation 
Skal kunne beskrive overvejelser omkring samarbejdet med afdelingens personale 
Skal kende indholdet af den praktiske håndbog for udrykningsholdet 
Skal kunne beskrive de organisatoriske rammer for udrykningsholdet. 

 
 

 
Praktiske færdigheder: 

At sygeplejersken kan anvende rekommandationens anvisninger i praksis 
At sygeplejersken kan indgå i kommunikationsforløbet med pårørende, herunder støtte læger og sygeplejersker i 
anvendelse af principperne i guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation 
At sygeplejersken kan observere donor og være på forkant med donationsforløbet 
At sygeplejersken kan samarbejde med tx-koordinatoren  
At sygeplejersken kan samarbejde med afdelingens læger og sygeplejersker om at optimere donationsforløbet, herunder  
støtte læger og sygeplejersker i at arbejde ud fra best practice 
At sygeplejersken kan identificere og imødekomme de pårørendes behov i donationsforløbet 
 
 

 

 
Kompetencer: 

At sygeplejersken i relation til viden og færdigheder udviser kompetence til at: 
pleje den stabile og ustabile organdonor 
deltage i samtalerne med pårørende om hjernedød og organdonation 
støtte de pårørende i processen 
på pædagogisk vis støtte afdelingens personale i donationsforløbet 
samarbejde med tx-koordinatorerne. 
 


