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Kursusbeskrivelse: Uddannelsen for donationsansvarlige nøglepersoner 

 

Målgruppe 
Uddannelsen henvender sig til læger og sygeplejersker, der er donationsansvarlige nøglepersoner 

på landets intensivafdelinger. Hver intensivafdeling i Danmark har to donationsansvarlige 

nøglepersoner, en læge og en sygeplejerske, som arbejder med at implementere og kvalificere 

nationale indsatser på organdonationsområdet i den enkelte afdeling. Nøglepersonerne arbejder 

ud fra den nationale Funktionsbeskrivelse for donationsansvarlige nøglepersoner på landets 

intensivafdelinger. 

 

 

Formål 

Formålet med uddannelsen er: 

 at de donationsansvarlige nøglepersoner får indgående kendskab til opgaverne i den 
nationale funktionsbeskrivelse for donationsansvarlige nøglepersoner 

 

 at styrke de donationsansvarlige nøglepersoner i deres funktion som nøgleperson på 
donationsområdet og give dem redskaber til at løse deres opgaver 

 

 at bringe donationsansvarlige nøglepersoner sammen nationalt og give mulighed for faglig 
sparring med de øvrige donationsansvarlige nøglepersoner  

 

Baggrund 
Dansk Center for Organdonation, der er det nationale videnscenter for organdonation, varetager 

uddannelsen. Uddannelsen bidrager til en høj kvalitet i de donationsansvarlige nøglepersoners 

opgaveløsning. Den er med til at sikre, at den danske nøglepersonordning imødekommer EU's 

rekommandationer for en donationsansvarlig nøgleperson. Uddannelsen opfylder desuden EU's 

krav til en national certificeringsordning for donationsansvarlige nøglepersoner.  

 

Uddannelsens moduler 
Uddannelsen består af moduler, som tager udgangspunkt i de ansvarsområder, der er skitseret i 

funktionsbeskrivelsen: 

 Donordetektion 

 Monitorering af organdonationsområdet 

 Undervisning og Information 

 Kvalitetssikring i donationsforløb 

 Opfølgning på donationsforløb 
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Læringsudbytte 
Viden:  

Uddannelsen giver nøglepersonerne konkret viden om deres arbejdsområde samt kendskab til, 

hvordan man som nøgleperson kan styrke kommunikationen med kolleger i afdelingen og med 

ledelsen. 

 

Færdigheder:  

Uddannelsen giver de donationsansvarlige nøglepersoner viden til at udføre deres funktion og 

redskaber til at styrke indsatsen på organdonationsområdet i egen afdeling. 

 

Kompetencer:  

Uddannelsen sætter de donationsansvarlige nøglepersoner i stand til at understøtte afdelingens 

systematiske og vedvarende indsats på organdonationsområdet. 

 

 

Indhold 

De donationsansvarlige nøglepersoner bliver i løbet af uddannelsens moduler ført igennem 

funktionsbeskrivelsens overordnede opgaver. Uddannelsen giver dem værktøjer til og træning i at 

styrke kommunikationen overfor deres kolleger og ledelse. 

 

De donationsansvarlige nøglepersoner bliver præsenteret for, hvordan de kan løse de enkelte 

opgaver og hvordan de kan få hjælp til at løse dem. Uddannelsen giver også mulighed for, at de 

donationsansvarlige nøglepersoner kan erfaringsudveksle og vidensdele med kollegerne.  

  

Form  
Uddannelsen er en del af Dansk Center for Organdonations årsmøde for donationsansvarlige 

nøglepersoner - et netværksmøde som afholdes hvert år for alle landets nøglepersoner. Ved at 

deltage på årsmøderne gennemfører de donationsansvarlige nøglepersoner således et modul i 

nøglepersonsuddannelsen. 

 

Administration af uddannelsen 
Fra og med Årsmødet for Donationsansvarlige Nøglepersoner 2014 registreres det, hvilke 

nøglepersoner der deltager i årsmøderne, og dermed hvilke moduler af nøglepersonsuddannelsen, 

de har taget. For hver gang nøglepersonerne har gennemført 5 moduler i uddannelsen, modtager 

de et uddannelsesbevis.  


