
Opmærksomhed på:

Overflyt til intensiv:

Patienter med dødelige,
cerebrale skader i
akutmodtagelsen

Overflytning til intensiv

giver mulighed for:

2 ud af 3 danskere

Overflyt uanset alder og

komorbiditet 

Læs mere på

organdonation.dk/akutmodtagelser

Organdonation kan kun finde sted,

hvis patienten overflyttes til intensiv. 

       - optimal behandling af patienten

       - at efterkomme patientens ønske om       

         organdonation, når behandling med       

         henblik på overlevelse ikke er mulig  

...har taget stilling til organdonation.

Der er ingen absolutte eksklusions-

kriterier for, hvem der kan blive organ-

donorer. Fx udelukker alder og komor-

biditet ikke nødvendigvis muligheden for

organdonation.

-  Patienter med akut, svær       

   hjerneskade og lavt bevidstheds- 

   niveau, som man overvejer at  

   flytte til andre afdelinger end 

   intensiv, fordi der ikke er nogle

   behandlingsmuligheder.

Intensiv!
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Organdonation
- en fælles hospitalsopgave

I Danmark har vi en

målsætning om, at alle,

som kan og vil donere

deres organer, når de dør

på hospitalet, skal have mulighed for det.

Organdonation kan kun finde sted på en intensiv-

afdeling. Derfor er det vigtigt, at alle patienter med

dødelige, cerebrale skader bliver overflyttet fra

akutmodtagelsen til en intensivafdeling, også når

der ikke er nogle behandlingsmuligheder.

Akutmodtagelserne sætter

fælles fokus

Dansk Center for Organdonation har sammen med

en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra landets

akutmodtagelser, neurokirurgiske og neurointensive

afdelinger igangsat en national indsats i alle landets

akutmodtagelser om overflytning af relevante

patienter til intensiv.

 

I uge 40, hvor den nationale Organdonationsdag

afholdes, sætter akutmodtagelser et særligt fokus på

indsatsen.

 

National

målsætning
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