6. september 2017

Indkaldelse til møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation.

__________________________________________________________
Dato:

13. september 2017

Sted:

Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, Mødelokale E (stuen)
Vi opfordrer til fremmøde, men er det ikke muligt, kan vi etablere en videoforbindelse.
Kontakt Maria Herlev Ahrenfeldt, tlf. 72 22 75 21

Tid:

Kl. 10.00 – 13.00

Sendt til:

Marlene Øhrberg Krag, og Maria Herlev Ahrenfeldt, Sundhedsstyrelsen, Helle Haubro
Andersen, Dansk Center for Organdonation, Jane Brothagen, Danske Regioner,
Morten Noreng og Preben Sørensen, Aalborg Universitetshospital, Claus Thomsen
og Lars Ilkjær, Aarhus Universitetshospital, Per E. Jørgensen og Allan Rasmussen,
Rigshospitalet, Judith Mølgaard og Annette Boe, Odense Universitetshospital, Kim
Høgh, Hjerteforeningen, Anne Brandt, Lungeforeningen, Jan Rishave, Nyreforeningen, Inge Krogh Severinsen, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin,
Pernille Bundgaard Kofoed-Nielsen, Dansk Transplantationsselskab, Niels Agerlin,
Dansk Neurokirurgisk Selskab, Marika S. Poulsen, Dansk Neurologisk Selskab

Afbud:

Ingen p.t.

___________________________________________________________

Dagsorden
1. Præsentation af medlemmerne og godkendelse af dagsorden
2. Orientering om årsrapport 2016 fra Organdonationsdatabasen / Helle Haubro Andersen
Der orienteres om opfyldelsen af de nationale kvalitetsindikatorer i 2016 samt årsager til frafald
af potentielle donorer i intensivafdelingerne
Bilag:
Årsrapport 2016 Organdonationsdatabasen og resumé.
3. Status for National Handlingsplan for Organdonation / Marlene Øhrberg Krag
Orientering om status for gennemførelsen af National Handlingsplan for Organdonation, herunder:
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3.1 Status for revision af vejledning om indhentelse af samtykke
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.
Styrelsen for Patientsikkerhed forventede at udgive den reviderede vejledning primo
2017.
3.2 Orientering om og drøftelse af tilbagemeldinger fra universitetshospitalerne vedr.
fokuspunkter for indsatsen på hospitalerne
På DCO's styregruppemøde i september 2016 blev det besluttet at holde fast i anbefalingerne om fokus på visitation til intensivafdelingerne og på at skabe kapacitet på intensivafdelingerne, monitorering af dødsfald uden for intensiv, hvor der ikke er taget
stilling til organdonation, best practice for organdonation og hospitalsnøgleperson, som
nationale strategipunkter frem til 2020. Sundhedsstyrelsen, DCO og direktørerne for de
fire universitetshospitaler har d. 22. juni holdt et opfølgende møde vedr. disse anbefalinger. I forlængelse af dette møde har universitetshospitalerne fremsendt en uddybende redegørelse for indsatserne.
3.3 Nedsættelse af en national arbejdsgruppe vedr. donation efter hjertedød (DCD)
og intensioner med arbejdet på området
Ifølge National Handlingsplan for Organdonation iværksætter transplantationscentrene
ikke for nuværende generelle initiativer med henblik på at transplantere organer fra
hjertedøde donorer. Transplantationer med lunger fra hjertedøde donorer kan overvejes, såfremt den teknologiske udvikling giver nye muligheder for at anvende lunger,
som har været uden ilttilførsel og uden nedkøling i en længere periode efter, at dø dens
indtræden er konstateret. Initiativer på området drøftes i DCO's styregruppe.
Inden for de seneste år ses en medicinsk og teknologisk udvikling, som gør, at kvaliteten af organerne i det hele taget fra hjertedøde bliver stadigt bedre, hvilket gør det aktuelt at udnytte dette donorpotentiale også i Danmark. DCO og Dansk Transplantationsselskab afholdt i januar 2017 et symposium om DCD, hvor omkring 150 læger og
sygeplejersker deltog. I forlængelse heraf er der nedsat en national arbejdsgruppe,
som vil beskrive de overordnede retningslinjer for procedurer i forhold til DCD, som der
er enighed om at følge i de faglige donations- og transplantationsmiljøer, såfremt
transplantationscentrene ønsker at iværksætte DCD.

Bilag:
Status på handlingsplan for organdonation, Sundhedsstyrelsen januar 2017
Sundhedsstyrelsens anmodning om uddybende tilbagemeldinger fra universitetshospitalerne
Tilbagemeldinger fra universitetshospitalerne
Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. DCD

4. Årsplan og budget 2018 / Helle Haubro Andersen
Årsplan 2018 beskriver de planlagte aktiviteter, som DCO gennemfører i 2018.
Budgetforslag 2018 til Sundheds- og Ældreministeriet indeholder udgifter for i alt 8.1 mio. kr.
svarende til forventet bevilling i finanslovforslaget for 2018.
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DCO har i 2016 og 2017 modtaget enkeltstående bevillinger fra Sundheds – og Ældreministeriet til dækning af udgifterne ved de opgaver, som DCO har fået tilført i medfør af National
Handlingsplan for Organdonation, bl.a. pårørendeforum og pårørendedag, udvikling og medvirken i Organdonationsdagen og øvrige aktiviteter i oplysningsindsatsen om organdonation. Udgangspunktet for det fremlagte budget er, at disse udgifter fra 2018 afholdes inden for DCO's
driftsbudget.
I det fremlagte budget ændres princippet for DCO's medfinansiering af intensivafdelingernes
aktiviteter, fra at alle intensivafsnit modtager en medfinansiering på 20.000 kr. til. at intensivafdelingerne kan søge om medfinansiering af konkrete indsatser med op til 20.000 kr. inden for
en pulje på i alt 500.000 kr. – det er en reduktion på 380.000 i forhold til tidligere år.
Såfremt regnskabet for 2018 udviser et mindreforbrug vil DCO med styregruppens accept søge
om, at beløbet kan tilføres budgettet for 2019.
Årsplan og budget vurderes og kommenteres af styregruppen og fremsendes til Sundheds- og
Ældreministeriet i forbindelse med ansøgning om udbetaling af bevilling for 2018.
Bilag:
Årsplan 2018
Budget 2018

5. Opfølgning fra sidste møde
• Lærings- og kvalitetsteam på området for organdonation.
Orientering fra Jane Brodthagen.

6. Mødedato i 2018
Der foreslås ét møde - i Sundhedsstyrelsen 12. september 2018 kl. 10-13

7. Gensidig orientering bordet rundt (30 min)
• Det Etiske Råd har i juni udtalt sig om formodet og informeret samtykke til organdonation,
samt om fordele og ulemper ved donation af nyre fra anonym, levende donor. Udtalelserne
er vedhæftet.
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