12. november 2014

Indkaldelse til møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation.

__________________________________________________________
Dato:

26. november 2014

Sted:

Videomøde. Ved fremmøde: Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, Mødelokale 502

Tid:

Kl. 10.15 til 13.00

Medlemmer: Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, Bjørn Ursin Knudsen, Sundhedsstyrelsen,
Birgitte Bidstrup, Danske Regioner, Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital,
Lars Ilkjær, Aarhus Universitetshospital, Jannik Hilsted, Rigshospitalet, Allan
Rasmussen, Rigshospitalet, Judith Mølgaard, Odense Universitetshospital, Annette
Boe, Odense Universitetshospital, Preben Qvist-Sørensen, Hjerteforeningen, Anne
Brandt, Danmarks Lungeforening, Jan Riishave, Nyreforeningen, Inge Krogh
Severinsen, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Finn Gustafsson,
Dansk Transplantationsselskab, Michael Kosteljanetz, Dansk Neurokirurgisk Selskab

___________________________________________________________
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

2. Bordet rundt - gennemførelse af initiativerne i Handlingsplan for Organdonation
I handlingsplanen forudsættes, at der sker en målrettet indsats fra de ansvarlige aktører, der
skal implementere initiativet og sikre, at det bliver ført ud i livet. Regeringen
(Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil
følge op på handlingsplanens initiativer og de opstillede målsætninger.
Sundhedsstyrelsen skal i 2016 udarbejde en status på handlingsplanen, herunder på om
handlingsplanens initiativer er gennemført.
DCO og styregruppen skal følge og vurdere de opstillede måltal for samtykke fra pårørende og
detektion af potentielle donorer frem til 2020.
Medlemmerne orienterer på mødet om, hvordan der arbejdes med gennemførelsen af de
forskellige initiativer.
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3. Årsplan 2015 v. Helle Haubro Andersen
Årsplan 2015 beskriver de planlagte aktiviteter som DCO gennemfører i 2015.
I årsplanen indgår en del af de opgaver, som skal medvirke til at gennemføre handlingsplanens
initiativer, herunder bl.a. pårørendeforum, udbredelse af "best practice", beskrivelse og
afprøvning af modeller for en funktion som donationsansvarlig hospitalsnøgleperson samt
arbejdet med at styrke sammenhængskraften i kommunikationen om organdonation.
Årsplanen vurderes og kommenteres af styregruppen
Bilag:
Årsplan 2015

4. Budget 2015 / Helle Haubro Andersen
Budgetforslag 2015 indeholder udgifter for i alt 8.000.000 kr. svarende til bevillingen i
finanslovforslaget for 2015.
Budget 2015 vurderes og kommenteres af styregruppen og fremsendes med styregruppens
kommentarer til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Bilag:
Budget 2015

5. Supplering af DCO's styregruppe, revision af styregruppens kommissorium og DCO's
Arbejdsgrundlag
Styregruppen anbefalede i 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet (i dag Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse) at revidere styregruppens kommissorium samt udvide
styregruppen med ledelsesrepræsentanter fra de hospitaler, der har neurokirurgiske og
neurointensive afdelinger, så de alle deltager i styregruppens arbejde.
Det blev efterfølgende aftalt med ministeriet at sætte henvendelsen i bero, indtil fusioner
mellem og omorganisering af de involverede hospitaler var tilendebragt.
Det foreslås, at genoptage henvendelsen til ministeriet og herunder anbefale, at styregruppen
suppleres med en ledelsesrepræsentant fra Aalborg Universitetshospital samt en repræsentant
fra Dansk Neurologisk Selskab. Selskabet er en væsentlig aktør i forhold til at styrke
indsatserne for at optimere anvendelsen af donorpotentialet og bør derfor også være
repræsenteret i styregruppen.
Det forslås endvidere, at DCO udarbejder et opdateret forslag til anbefalinger til ministeriet om
revision af styregruppens kommissorium og DCO's arbejdsgrundlag i forlængelse af
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handlingsplanens initiativer. Eksempelvis bør det fremgå af styregruppens kommissorium og
DCO's arbejdsgrundlag, at DCO varetager de opgaver, som i givet fald overføres fra Oplysning
om Organdonation.
Forslaget drøftes og det videre arbejde aftales.
Bilag:
Brev dateret 7.marts 2011 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

6. Orientering fra styregruppens medlemmer

7. Mødedato i 2015
Der foreslås ét møde i 2015 - onsdag d. 2. september 2015 i Sundhedsstyrelsen og via
videoforbindelse, hvor bl.a. følgende emner planlægges drøftet:
o Resultatet af undersøgelserne af donorpotentialet uden for de intensive afdelinger samt
anbefalinger til, hvor der kan ske en optimering af organiseringen af opgaverne med
henblik på at gennemføre flere donationer fra afdøde
o Orientering fra Organdonationsdatabasen og opfølgning på handlingsplanens måltal
o Status for gennemførelse af handlingsplanens initiativer
o Vurdering og kommentering af udkast til DCO's årsplan 2016 og budget 2016

8. Eventuelt
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