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Funktionsbeskrivelse for akutmodtagelsens* 

ressourceperson for organdonation  
 

Baggrund 

Funktionsbeskrivelsen for akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation er udarbejdet 

af Dansk Center for Organdonation (DCO). Akutmodtagelsen er indgangsdøren til hospitalet for 

de fleste patienter med svære, dødelige hjerneskader. Det er derfor vigtigt, at der allerede her er 

fokus på at identificere patienter, som kan være mulige organdonorer. Akutmodtagelsen har en 

nøglerolle i forhold til at få overflyttet patienter med svære, dødelige hjerneskader til intensiv, 

også når alle behandlingsmuligheder med henblik på overlevelse er udtømt. Overflytningen af 

disse patienter fra akutmodtagelsen til intensiv er med til at understøtte den nationale 

målsætning om, at alle, som kan og vil donere deres organer, når de dør på hospitalet, skal 

have mulighed for det. 

DCO har sammen med en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra landets akutmodtagelser, 

neurokirurgiske og neurointensive afdelinger udarbejdet "National indsats i akutmodtagelserne 

og traumecentret for flere organdonorer i Danmark (2019)", der peger på 10 konkrete initiativer, 

der kan understøtte personalets opmærksomhed på overflytning af patienter til 

intensivafdelingen. De 10 initiativer danner grundlag for denne funktionsbeskrivelse. 

DCO anbefaler, at alle akutmodtagelser udpeger en ressourceperson for organdonation med 

henblik på at sikre kvaliteten i arbejdet med overflytning af patienter med svære, dødelige 

hjerneskader til intensiv, også når alle behandlingsmuligheder med henblik på overlevelse er 

udtømte. Afdelingsledelserne kan vælge at implementere funktionsbeskrivelsen i sin nuværende 

form, lokale forhold kan dog gøre ændringer og tilpasning af funktionsbeskrivelsen nødvendig.  

 

Formål 

Funktionsbeskrivelsen er udarbejdet med henblik på, at definere hvilke opgaver 

akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation skal varetage. 

 

Kompetencer 
 

Det forventes at akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation: 
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• Holder sin faglige viden om overflytning af relevante patienter til intensiv opdateret bl.a. 
via DCO's hjemmeside www.organdonation.dk/akutmodtagelser/ og via 
nyhedsinformationer fra DCO 

• Indgår aktivt i det tværfaglige samarbejde om organdonation på hospitalet 
• Deltager i de årlige hospitalsmøder med DCO 

 
Det er muligt som ressourceperson at deltage på 2. dag af DCO's Årsmøde. 

 

Funktionens ramme 

Akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation inddrager og holder løbende 
afdelingsledelsen orienteret om afdelingens og hospitalets indsats på organdonationsområdet, 
hvor omdrejningspunktet for akutmodtagelsen er overflytning af patienter med svær, dødelig 
hjerneskade, også når alle behandlingsmuligheder med henblik på overlevelse er udtømte. 

Akutmodtagelsens ressourceperson indgår i et netværk med: 

• DCO - herunder de donationsansvarlige læger og de donationsansvarlige sygeplejersker 
i DCO 

• De donationsansvarlige nøglepersoner på hospitalets intensivafdeling 
• Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling 
• Relevante samarbejdspartnere på hospitalet (neurologisk afdeling, intensiv mv.) 
• Læger og sygeplejersker på transplantationscentret 
• Organdonationskoordinatoren (gælder kun for Region Sjælland) 

 
Netværket er med til at sikre en gensidig orientering om tiltag på donations- og 
transplantationsområdet og en høj kvalitet i løsning af opgaverne. 

Akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation aftaler med afdelingsledelsen hvor meget 
tid, der skal afsættes til at varetage funktionen. 

Akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation, de donationsansvarlige nøglepersoner 
på intensiv, den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling, øvrige relevante kolleger på 
hospitalet samt deres ledelser indgår i et samarbejde med DCO om planlægning og afvikling af 
det årlige hospitalsmøde om organdonation. 

 

Ansvarsområde 
 

Anbefalinger til opgaveløsning 

Overflytning Akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation medvirker til at 
sikre, at der er etablerede og beskrevne arbejdsgange for: 
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• At patienter med svære, dødelige hjerneskader overflyttes til 
intensiv, også når alle behandlingsmuligheder med henblik på 
overlevelser er udtømte 

• At samtalen med pårørende i akutmodtagelsen handler om 
overflytning til intensiv 

Undervisning Akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation varetager 
følgende opgaver i forhold til undervisning: 

• Sikrer at der i afdelingens undervisningsmateriale er fokus på 
overflytning af patienter med svære, dødelige hjerneskader til 
intensiv også når alle behandlingsmuligheder med henblik på 
overlevelse er udtømte 

Fokus på 

organdonations-

dagen 

I forbindelse med organdonationsdagen medvirker ressourcepersonen 
til at sætte ekstra fokus på indsatsen i forhold til at overflytte patienter 
med svær, dødelig hjerneskade, også når alle behandlingsmuligheder 
med henblik på overlevelse er udtømte. 

Funktionsbeskrivelsen er udarbejdet august 2022 af Dansk Center for Organdonation. 

 

*Akutmodtagelsen bruges som fælles betegnelse for modtageafdelinger med akut indtag af 
patienter, eksempelvis traumecenter, FAM mv. 


