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Funktionsbeskrivelse for den donationsansvarlige læge på 

neurologisk afdeling 
 

Baggrund 

Funktionsbeskrivelsen for den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling er udarbejdet 
af Dansk Center for Organdonation (DCO), idet de neurologiske speciallæger har en afgørende 
rolle i at identificere potentielle donorer, varetage samtalerne med de pårørende i forløbene, 
indgå i behandlingen samt konstatere hjernedøden. 

DCO anbefaler, at alle neurologiske afdelinger udpeger en donationsansvarlig læge med henblik 
på at sikre kvaliteten i arbejdet med organdonation. Afdelingsledelserne kan vælge at 
implementere funkionsbeskrivelsen i sin nuværende form eller supplere den med lokale 
tilføjelser.  

 

Formål 

Funktionsbeskrivelsen er udarbejdet med henblik på, at definere hvilke opgaver den 
donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling skal varetage. 

 

Kompetencer og uddannelseskrav  
 

Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling bør være speciallæge i neurologi med 
funktion i vaskulært subspeciale og dermed indgå i behandlingen af patienter med apoplexi af 
alle sværhedsgrader. Lægen skal have en generel viden om organdonation herunder specifikt 
om detektion af potentielle donorer, om hjernedødskriteriet og hjernedødsundersøgelsen. 
Lægen bør have deltaget i DCO's grundkursus for neurologer og EDHEP kurset, som er 
teoretisk og praktisk kommunikationstræning i samtaler med pårørende om hjernedød og 
organdonation. Desuden skal den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling kunne 
indgå i et tværfagligt samarbejde om organdonation på hospitalet. 

Det forventes at den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling: 

• Holder sin faglige viden om organdonation opdateret bl.a. via DCO's hjemmeside 
www.organdonation.dk og via nyhedsinformationer fra DCO 

• Deltager i de årlige hospitalsmøder med DCO 
• Deltager på DCO's Årsmøde 
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Funktionens ramme 

Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling inddrager og holder løbende 
afdelingsledelsen orienteret om afdelingens og hospitalets indsats på organdonationsområdet. 

Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling indgår i et netværk med: 

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

• De donationsansvarlige nøglepersoner på hospitalets intensivafdeling 
• Akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation 
• Relevante samarbejdspartnere på hospitalet (akutmodtagelse, 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. 

Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling aftaler med afdelingsledelsen hvor meget 
tid, der skal afsættes til at varetage funktionen. 

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

 

Ansvarsområde 
 

Anbefalinger til opgaveløsning 

Detektion af 

potentielle 

organdonorer 

Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling medvirker til at 
sikre, at der er etablerede og beskrevne arbejdsgange for: 
 

• At ingen behandling med henblik på overlevelse afsluttes, før 
det er overvejet, om organdonation kan blive en mulighed 

• At vurderingen af om patienten er potentiel organdonor, altid 
sker i samråd med transplantationscenteret 

• At patienter med akut, svær hjerneskade overflyttes til intensiv, 
selvom der ikke er behandlingsmuligheder med henblik på 
overlevelse 

• At samtalen om overflytning til intensiv handler om, at der er 
behov for videre udredning af, om organdonation kan blive en 
mulighed samt at overflytningen opretholder muligheden for at 
efterkomme patientens eget ønske om organdonation 

• At samtalen om hjernedød og organdonation foregår på intensiv 
Undervisning Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling varetager 

følgende opgaver i forhold til undervisning: 
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• Vurderer behovet for undervisning og træning på området og 
kommer med anbefalinger til afdelingsledelsen om konkrete 
undervisningsaktiviteter 

• Sikrer at afdelingens personale får undervisning, der kvalificerer 
dem til de opgaver, de skal varetage på egen afdeling forud for 
organdonationsforløbet, i forbindelse med overflytningen af 
patienten til intensiv samt opgaverne på intensiv 

• Holder kolleger og afdelingsledelsen opdateret om f.eks.: 
o Nye tiltag eller aktiviteter på organdonationsområdet 
o Ændringer i procedurer, lovgivning mv. 
o Aktuelle data på donations- og transplantationsområdet 

Kvalitetssikring i 

donationsforløb 
Den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling sikrer i 
samarbejde med afdelingsledelsen kvaliteten på området ved bl.a. at: 

• Indgå i det tværfaglige samarbejde på hospitalet for at sikre 
kvaliteten i de potentielle og realiserede organdonationsforløb 

• Sikre at National Guideline for Organdonation er kendt og 
følges, når neurologen har behandlingsansvaret for patienter 
indlagt på intensiv, der er potentielle organdonorer 

Opfølgning på 

donationsforløb 
Når en neurologisk patient er blevet organdonor, skal den 
donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling medvirke til, at 
kolleger og afdelingsledelse bliver orienteret om donationsforløbet. 

Funktionsbeskrivelsen er udarbejdet august 2022 af Dansk Center for Organdonation. 


