Kursusbeskrivelse
EDHEP: European Donor Hospital Education Programme
- specialistkursus
Når en alvorligt syg person bliver vurderet som potentielt donoregnet, opstår der nye udfordringer for både
læger og sygeplejersker. For mange læger og sygeplejersker er det ikke en del af hverdagen at have
samtaler om organdonation med de pårørende. God kommunikation med de pårørende kan være
medvirkende til, at organdonation kan finde sted og at forløbet opleves tilfredsstillende for de pårørende og
personalet.
Målgruppe
EDHEP henvender sig til læger og sygeplejersker på de hospitalsafdelinger, hvor organdonation kan finde
sted, samt læger på de neurologiske afdelinger.
Kurset er for læger og sygeplejersker, der er nye i situationerne, men også til dem, der har rutine i
samtalerne og som eventuelt tidligere har deltaget i kurset. Begge grupper vil kunne have glæde af øvelse
og træning.
Formål
Formålet er at træne samtaler med pårørende om hjernedød og organdonation
Læringsudbytte
Deltagerne har fået træning i og feedback på egen kommunikation om hjernedød og organdonation med
pårørende
Struktur og form
Kurset indeholder korte teoretiske oplæg som baggrund for praktisk træning i samtaler med pårørende om
hjernedød og organdonation. I træningssessionerne er der plads til at afprøve forskellige tilgange til
samtalerne og helt konkrete formuleringer. Og til at få feedback fra de professionelle skuespillere, som
agerer pårørende, underviserne og de andre kursister, samt at observere og give feedback på de andre
kursisters samtaler med pårørende.
Undervisningen varetages af psykologer og neurokirurger med særlig erfaring i samtaler om hjernedød og
organdonation.
Varighed
Kurset består af 2 undervisningsdage fra kl. 9.30-17.30 (dag 1) og kl. 9.30-16.30 (dag 2) med ca. 10 ugers
mellemrum. Deltagelse begge dage er obligatorisk for at bestå kurset.
Kursusgebyr
6500 kr. pr. deltager For læger og sygeplejersker på de hospitalsafdelinger, hvor organdonation kan finde
sted, samt læger på de neurologiske afdelinger afholder Dansk Center for Organdonation udgifterne til
kurset. Deltagerne skal selv sørge for fri til kurset og refusion af transport dækkes fra egen afdeling.

www.organdonation.dk/kurser

Kursets afvikling
Kurset afholdes 2 gange årligt forår og efterår. Forårets kursus afholdes i Aarhus og efterårets kursus
afholdes i København.
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