Skema til dokumentation af samtykke til donation
Samtykke indhentes i.h.t. Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 101 af 08/12/2006
om samtykke til transplantation fra afdøde personer.
Donoridentifikation
Dato:

Hospital/afdeling:

Donors navn:

Donors cpr.nr. :

Dato og tidspunkt for hjernedødsdiagnosen skal føres i skemaet "Konstatering af hjernedød checkliste".
Samtykke til donation af organer og væv foreligger i form af? (sæt kryds)
Tilmelding til Donorregistret:
Donorkort:
Anden tilkendegivelse fra donor:
Samtykke er givet af:
Nærmeste pårørendes navn:

Nærmeste pårørendes slægtskab:

Samtykke omfatter følgende: (sæt kryds)
Fuldt samtykke til alle organer og væv
Begrænset samtykke til:
Hjerte
Lunger
Lever
Nyre
Bugspytkirtel
Hornhinder
Tyndtarm
Hud
Knogler og sener

Hvilken læge har indhentet samtykke:
Navn (BLOKBOGSTAVER):
Stilling:
Afdeling:
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Vejledning til skema til dokumentation af samtykke til donation
Samtykke til donation skal journalføres i henhold til de almindelige regler og efter afdelingens vanlige procedurer. Det skal fremgå af patientjournalen, hvem der har givet samtykke til donation og i hvilken form,
ligesom der skal føres nøjagtige optegnelser vedrørende informationen af de nærmeste pårørende.
Det skal tillige fremgå, hvad der er givet samtykke til, og hvilken læge, der har indhentet samtykke fra afdødes nærmeste pårørende.
Skemaet er en praktisk foranstaltning til dokumentation af, at samtykke til udtagning af organer til transplantation foreligger. Skemaet følger donor til operationen og skal medvirke til at sikre, at kirurgerne kan påse, at
de juridiske betingelser for at udtage organer til transplantation er opfyldt.

Donoridentifikation
Her dokumenteres, at donor er identificeret i henhold til afdelingens vanlige fremgangsmåde.

Dato og tidspunkt for hjernedødsdiagnosen skal føres i skemaet ”Konstatering af hjernedød –
checkliste”
Dødstidspunktet skal fremgår af skemaet "Konstatering af hjernedød - checkliste" fra Dansk Neurokirurgisk
Selskab under feltet "dato og tidspunkt for afslutning af 2. hjernedødsundersøgelse". Såfremt den kliniske
hjernedødsundersøgelse er suppleret med en cerebral angiografi, skal tidspunktet for afslutning af denne
undersøgelse anføres som dødstidspunktet.

Samtykke til donation af organer og væv foreligger i form af?
Her dokumenteres i hvilken form samtykke til donation foreligger.
Skriftligt samtykke fra afdøde dateret før 2001
Såfremt afdødes skriftlige samtykke er dateret før 2001, skal nærmeste pårørende have mulighed for at modsætte sig indgrebet, og der indhentes tillige samtykke til donation fra nærmeste pårørende.
Skriftligt samtykke fra afdøde dateret efter 2001
Kun hvis afdøde i Donorregistret, på Donorkort eller ved anden skriftlig tilkendegivelse har bestemt, at
afdødes samtykke til donation forudsætter accept fra nærmeste pårørende, indhentes tillige samtykke fra
nærmeste pårørende.
Nærmeste pårørende
Ved afdødes nærmeste pårørende forstås først og fremmest afdødes samlevende ægtefælle eller samlever og
slægtninge i lige linie. Efter omstændighederne, navnlig hvor afdøde ikke har efterladt sig ægtefælle, samlever eller børn, vil søskende, slægtninge, som afdøde var nært knyttet til eller nært besvogret med, være at
anse som afdødes nærmeste pårørende.
Det er tilstrækkeligt, at der er givet samtykke fra en af de personer, der i det konkrete tilfælde må henregnes
til afdødes nærmeste pårørende.
Der foreligger ikke samtykke til organdonation i forbindelse med transplantation, såfremt blot en af de
personer, der hører til kredsen af afdødes nærmeste pårørende, har udtalt sig imod indgrebet eller har tilbagekaldt sit samtykke, inden indgrebet er foretaget.

Samtykke omfatter følgende:
Fuldt samtykke til alle organer og væv
Hornhinder er omfattet af et fuldt samtykke til donation af alle organer og væv.
Menisker, ledbånd, brusk, sener, knogler. Hvor sådant væv påtænkes udtaget til transplantation er der praksis for, at der indhentes og journalføres et særskilt samtykke fra nærmeste pårørende, også når der foreligger
fuldt samtykke til donation fra afdøde.
Begrænset samtykke, betyder at kun de organer og væv der er givet samtykke til fra afdøde eller pårørende
må udtages til transplantation.

Hvilken læge har indhentet samtykke
Her angives navn, stilling og afdeling for den læge, som har indhentet samtykke fra nærmeste pårørende
eller påset, at der foreligger et gyldigt samtykke fra afdøde. Lægen skal ikke underskrive skemaet.
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