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31. august 2018 

 

 

 

Indkaldelse til møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation. 

__________________________________________________________ 
 
Dato:  12. september 2018 
 
Sted:  Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, Mødelokale 503 

 Vi opfordrer til fremmøde, men er det ikke muligt, kan vi etablere en videoforbindelse. 
Kontakt Christina Debes Helm, tlf. 72 22 76 42 

  
Tid:  Kl. 10.00 – 12.00 
 
Sendt til: Medlemmerne jf. opdateret medlemsliste  
 
Afbud: Anne Kaltoft, Hjerteforeningen, Nina Bach Ludvigsen møder i stedet. 
 
 
___________________________________________________________ 

Dagsorden 
 
1. Præsentation af medlemmerne og godkendelse af dagsorden 

Bilag:  
Opdateret liste med kontaktdata på styregruppens medlemmer. 
 

2. Revision af styregruppens forretningsorden 
Gennemgang og godkendelse af revideret forretningsorden 
Bilag: 
Kommenteret forslag til revision af forretningsorden 

 
3. Orientering om Donations- og transplantationsaktiviteten 2017 

Der orienteres om opfyldelsen af de nationale kvalitetsindikatorer i 2017, årsager til frafald af 
potentielle donorer i intensivafdelingerne og årsager til afvisning af potentielle donorer 
Bilag: 
Årsrapport 2017 Organdonationsdatabasen og resumé. 
 

4. Orientering om status for national handlingsplan for organdonation vedr. revision af 
vejledning om indhentelse af samtykke og monitorering af frafald af donorpotentialet i 
transplantationscentrene 

a. Ifølge National Handlingsplan for Organdonation revideres vejledning nr. 101 af 
08/12/2006 om samtykke til transplantation fra afdøde personer med henblik på at 
tydeliggøre, at lægen forud for behandlingsophør altid bør undersøge afdødes 
og/eller de pårørendes stillingtagen til organdonation i tilfælde, hvor en patients 
tilstand gør, at donation kan blive relevant. Revisionen varetages af Styrelsen for 
Patientsikkerhed. Sundhedsstyrelsen orienterer  om status for vejledningen. 

 
b. Ifølge National Handlingsplan for Organdonation udarbejder transplantationscen-

trene fælles retningslinjer for registrering af data i forbindelse med donormelding 



                                      

 

 

 

2

 

fra intensivafdelingerne til transplantationscentrene, og etablerer i samarbejde 
med Dansk Center for Organdonation en national monitorering vedrørende frafald 
af donorpotentiale på transplantationscentrene samt retningslinjer for opfølgning 
på monitoreringens resultater.  
Transplantationscentrene orienterer om status for hvilke data, der registreres i da-
tabasen og de fælles retningslinjer herfor, nationale afrapporteringer fra databa-
sen, retningslinjer for opfølgning på monitoreringens resultater samt hvordan or-
ganisationen omkring databasen er opbygget. 
Bilag: 
Tilbagemelding fra transplantationscentrene eftersendes 
 

5. Orientering om og drøftelse af tilbagemeldinger fra universitetshospitalerne vedr. fo-
kuspunkter for indsatsen på hospitalerne 
 Fokuspunkt 1:  
 Initiativer på hospitalerne som sikrer, at det kontinuerligt dokumenteres, om der er 
 patienter, udenfor de intensive afdelinger, som afgår ved døden som følge af en    
 hjernelæsion, uden der er taget stilling til om organdonationer en mulighed.  

 
• Dataudtræk fra hvert af de 4 hospitaler i perioden januar-februar 2018 på bag-

grund af den af Aalborg Universitetshospital beskrevne algoritme (alle) 

  Fokuspunkt 2:  
  Initiativer på hospitalerne som medvirker til, at visitationen i akutmodtagelser og in
  trahospitalt (fra de neurologiske afdelinger bl.a.) prioriterer indlæggelse af patienter 
  med cerebrale skader, som kan føre til hjernedød på intensivafdeling. Herunder, at 
  hospitalerne har fokus på at skabe kapacitet på intensivafdelingerne til behandling af 
  potentielle organdonorer. 
 

• Status for igangsatte initiativer på hospitalerne (Rigshospitalet og Aarhus Univer-
sitetshospital) 

  Fokuspunkt 3: 

  Udvikling af funktionen som Hospitalsnøgleperson 

• Orientering i forhold til indhentede erfaringer med en hospitalsnøgleperson (Aar-
hus Universitetshospital) 

 Orientering om erfaringer med udbredelse af retningslinjer m.m. til øvrige hospitaler i 
 de enkelte regioner samt en status for arbejdet med, herunder en beskrivelse af de 
 kommende donationsforas opgaver og planer (alle) 
 

Bilag: 
Tilbagemelding fra Aalborg Universitetshospital 
Tilbagemelding fra Odense Universitetshospital 
Tilbagemeldinger fra Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet eftersendes 
 

 
6. Orientering om arbejdet vedr. donation efter cirkulatorisk død – DCD 

Der orienteres om anbefalingerne fra den nationale arbejdsgruppens om indførelsen af DCD i 
Danmark til Sundhedsstyrelsen og den videre proces for behandlingen af anbefalingerne. 
 
Bilag: 
DCD: Donation efter Cirkulatorisk Død - Vurdering af grundlaget i Danmark, juli 2018 
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7. Årsplan og budget 2019 / Helle Haubro Andersen  

Gennemgang af Årsplan 2019, som  beskriver de planlagte aktiviteter, som DCO gennemfører i 
2019.  I Årsplanen er der herudover beskrevet nye opgaver for DCO, såfremt DCD indføres i 
Danmark. 
 
Gennemgang af budgetforslag 2019 til Sundheds- og Ældreministeriet, som indeholder udgifter 
for i alt 9.6 mio. kr. svarende til forventet bevilling i finanslovforslaget for 2019. Der redegøres 
herunder for, hvordan DCO's medfinansiering af aktiviteter er fordelt på afdelinger i 2018. 
 
Der er i finanslovsforslaget tilført DCO yderligere 1. mio. kr. i 2019-2021 til yderligere ansættel-
se af personale og yderligere 300. 000 kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i hvert år 
i 2021-2022 til en styrket oplysningsindsats, så flere melder sig som organdonorer. 
Såfremt regnskabet for 2018 udviser et mindreforbrug vil DCO med styregruppens accept søge 
om, at beløbet kan tilføres budgettet for 2019.  

    
Årsplan og budget 2019 vurderes og kommenteres af styregruppen og fremsendes til Sund-
heds- og Ældreministeriet i forbindelse med ansøgning om udbetaling af bevilling for 2019. 
 
Bilag: 
Årsplan 2019  
Budget 2019 eftersendes 
 
 

7. Mødedato i 2019 
Der foreslås ét møde - i Sundhedsstyrelsen 11. september 2019 kl. 10-12 
 

8. Gensidig orientering bordet rundt  
• Nyretransplantationer – drøftelser vedr. anonym donation/ fælles venteliste (SST) 
• Den afholdte kampagne Giv Livet Videre (patientforeningerne) 
• Oplysningskampagnen ultimo 2018 (DCO) 
• Lovforslag om nedsættelse af aldersgrænsen for stillingtagen og registreringer i Donorregi-

stret til 15 år og mulighed for forskning på hjernedøde og udtagne organer til transplantation 
(SST) 

•  
•  

 
 

 
 
 
 


