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Referat fra møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation 2. 
september 2015 
__________________________________________________________ 
 
Til stede: Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, Bjørn Ursin Knudsen, Sundhedsstyrelsen, Jane 

Brothagen, Danske Regioner, Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, Lars 
Ilkjær, Aarhus Universitetshospital, Jannik Hilsted, Rigshospitalet, Allan Rasmussen, 
Rigshospitalet, Judith Mølgaard, Odense Universitetshospital, Annette Boe, Odense 
Universitetshospital, Preben Sørensen, Aalborg Universitetshospital, Preben Qvist-
Sørensen, Hjerteforeningen, Jan Rishave, Nyreforeningen, Inge Krogh Severinsen, 
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Niels Agerlin, Dansk 
Neurokirurgisk Selskab, Helle Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation 

 
Fraværende:   

Anne Brandt, Lungeforeningen, Finn Gustafsson, Dansk Transplantationsselskab, 
Morten Noreng, Aalborg Universitetshospital,  
Dansk Neurologisk Selskab 

 
___________________________________________________________ 
 

1. Velkomst nye medlemmer og godkendelse af dagsorden 

Niels Agerlin, Morten Noreng og Preben Sørensen blev budt velkommen som nyudpegede 
medlemmer af styregruppen. Dansk Neurologisk Selskab er inviteret til at deltage i 
styregruppen. 
 

2. Orientering om årsrapport 2014 fra Organdonationsdatabasen / Helle Haubro Andersen  
Årsrapport 2014 var udsendt til mødet. 
De nationale kvalitetsindikatorer i 2014 samt årsager til frafald af potentielle donorer blev 
gennemgået. 
3 ud af 5 indikatorer er opfyldt. Styregruppen for Organdonationsdatabasen indstiller, i 
forbindelse med den kommende godkendelse af databasen for yderligere 3 år, at indikator 4 
(Hjernedøds diagnosticering - supplerende diagnostisk metode) og 5 (Hjernedøds 
diagnosticering - den kliniske hjernedødsundersøgelse) udgår, da disse har været opfyldt i 
samtlige år. Områderne kan fortsat følges via registreringerne. 
Indikator 2 (afslag fra pårørende) varierer år for år og er ikke opfyldt i 2014. Standarden er sat 
til 15 %, og i 2014 er der registreret en afslagsprocent på 32.  
Styregruppen drøftede, om der har været enkeltstående årsager til den høje afslagsprocent og 
konkluderede, at det ikke synes at være tilfældet.  
DCO følger op på indikatorer i samarbejde med de enkelte afdelinger på møder i løbet af 
efteråret. 
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3. Fremlæggelse af undersøgelse om donorpotentialet præhospitalt og på et 

universitetshospital og drøftelse af anbefalinger til initiativer / Preben Sørensen, 
projektleder og donationsansvarlig læge i DCO  

Rapporten "Organdonorpotentialet præhospitalt og på et universitetshospital" var i en foreløbig 
udgave udsendt til mødet. Præsentationen, som blev gennemgået på mødet, er udsendt med 
referatet.  
Der var i styregruppen enighed om, at de fremlagte resultater kunne anses for at være 
repræsentative for præhospitalet og universitetshospitalerne i de øvrige regioner. Styregruppen 
tilsluttede sig rapportens anbefalinger, herunder at der i den præhospitale fase af 
sygdomsforløbene skal skabes en øget opmærksomhed om intubering af patienter med 
cerabrale skader og et bevidsthedsniveau under 9 i Glasgow Coma Score. Sundhedsstyrelsen 
orienterer regionernes præhospitale funktioner om anbefalingerne.  
Universitetshospitalerne vil arbejde videre med anbefalingerne vedr. retningslinjer for 
overførelse af disse patienter til intensivafdelingerne. Det blev drøftet i hvilket omfang, det er 
muligt at monitorere udviklingen i donorpotentialet præhospitalt og uden for intensivafdelinger 
på universitetshospitalerne, og herunder blev løbende journalaudit via den foreslåede 
hospitalsnøgleperson, nævnt som en mulighed. 
 
DCO offentliggør rapporten 16/9 og henviser i den forbindelse eventuelle henvendelser fra 
journalister til projektleder og donationsansvarlig læge i DCO Preben Sørensen, herudover er 
man også velkomne til at henvise til Søren Brostrøm. 

 

4. Bordet rundt - gennemførelse af initiativerne i Handlingsplan for Organdonation  

Medlemmerne orienterede om, hvordan der arbejdes med gennemførelsen af initiativerne. 
Det opdaterede bilag er udsendt med referatet  
 

5. Årsplan og budget 2016 / Helle Haubro Andersen  

Årsplan 2016 og Budget 2016 blev gennemgået. 
 
Styregruppen havde ingen bemærkninger til årsplanen og budgettet. Styregruppen tilsluttede 
sig, at såfremt regnskabet for 2015 udviser et mindreforbrug skal DCO søge om, at beløbet 
kan anvendes til pårørendeområdet og udviklingsopgaver vedr. oplysning om organdonation i 
2016. 

 
6. Orientering om spørgeskemaundersøgelse blandt personale på intensivafdelingerne  

Spørgeskemaundersøgelse 2015 - Viden om og holdning til organdonation blandt personale på 
intensivafdelingerne, Nationale og regionale resultater var udsendt til mødet. 
 
Styregruppen konstaterede, at der er sket en positiv udvikling i intensivpersonalets viden. 
Langt færre læger tilkendegiver i forhold til 2010, at de ikke har tilstrækkelig viden til at bringe 
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spørgsmålet om organdonation op overfor de pårørende. Endvidere fandtes det positivt, at der 
blandt personalet er tillid til hjernedødsdiagnosen. Afdelingerne har med 
spørgeskemaundersøgelsen fået et godt grundlag for en fokuseret undervisningsindsats 
omring best practice.  
 

7. Drøftelse af opdateret arbejdsgrundlag for Dansk Center for Organdonation 

Opdateret arbejdsgrundlag var udsendt til mødet. 
Arbejdsgrundlaget er opdateret i forhold til de tidligere drøftelser i Styregruppen og i forhold til 
de nye opgaver vedr. oplysning om organdonation, som er overført til DCO.  
 
Der var ikke tilslutning til at indstille til ministeriet, at DCO's opgaver i den hospitalsrettede 
indsats udvides til også at omfatte donation af nyrer fra levende donorer, som foreslået af Jan 
Rishave, Nyreforeningen 
 
Under afsnittet "Centrets opgaver" ændres formuleringen "sikre, at der er tilgængelig folkelig 

oplysning om organdonation og transplantation via nettet og sociale medier" til "sikre og 

udbrede folkelig oplysning om organdonation og transplantation og opfordre til stillingtagen", 
som foreslået af Preben Qvist-Sørensen, Hjerteforeningen 
 
Arbejdsgrundlaget fremsendes til godkendelse i Sundheds- og Ældreministeriet med 
styregruppens anbefaling.  

 

8. Mødedato i 2016  
Der er aftalt ét møde i 2016 - 7. september 2016 - i Sundhedsstyrelsen og via 

videoforbindelse, hvor bl.a. følgende emner planlægges drøftet: 
o Orientering fra Organdonationsdatabasen og opfølgning på handlingsplanens måltal 
o Status for gennemførelse af handlingsplanens initiativer 
o Vurdering og kommentering af udkast til DCO's årsplan 2017 og budget 2017 
 
 

9. Eventuelt 
Den årlige organdonationsdag, som indstiftes i medfør af National Handlingsplan for 
Organdonation, afholdes fra 2016 2. lørdag i oktober, sammenfaldende med den europæiske 
donationsdag.  
 
 
 
Mødeleder  
Søren Brostrøm       / Referent 
    Helle Haubro Andersen 
 
Godkendt 19. oktober 2015 


