30. oktober 2019

Indkaldelse til møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation.

__________________________________________________________
Dato:

12. november 2019

Sted:

Sundhedsstyrelsen – det nye mødecenter på Islands Brygge 57 i lokale 1.

Tid:

Kl. 10.00 – 12.00
Deltagere:
Lars Juhl Petersen (formand og mødeleder) og Maria Herlev Ahrenfeldt, Sundhedsstyrelsen, Helle Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation, Jane Brodthagen, Danske Regioner, Charlotte Buch Gøthgen og Preben Sørensen, Aalborg Universitetshospital, Claus Thomsen og Lars Ilkjær, Aarhus Universitetshospital, Per E.
Jørgensen og Allan Rasmussen, Rigshospitalet, Mathilde Schmidt-Petersen og Francois Baudier, Odense Universitetshospital, Jesper Gyllenborg og evt. repræsentant
fra en klinisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, Anne Kaltoft,
Hjerteforeningen, Svend Gerner, Nyreforeningen, Anne Brandt, Lungeforeningen,
Lars Kjærsgaard, 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:

Jan Rishave, Svend Gerner møder i stedet.

__________________________________________________________
Dagsorden
1. Præsentationsrunde og godkendelse af dagsorden (10 min)
Bilag:
Opdateret liste med kontaktdata på styregruppens medlemmer.
2. Orientering og drøftelsen af DCO's strategi for en styrket informationsindsats (15 min)
Organdonationsområdet har i 2019 fået en ny målgruppe, da de 15-17-årige nu har mulighed
for at tilkendegive deres holdning, og der sker en udvikling inden for organdonation og transplantation med indførelse af donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark. Samtidig har digital formidling, der kombinerer information med grafik eller lyd og billede, en større og større
præference og effekt blandt brugerne online. Det er faktorer, som tilsammen giver anledning til
en styrket informationsindsats overfor både befolkning og sundhedspersonale.
DCO's notat vedr. Strategi for en styrket informationsindsats - med afsæt i eksisterende viden,
udmøntet i konkrete indsatser gennemgås og drøftes v / Helle Haubro Andersen
Bilag:
Strategi for en styrket informationsindsats, oktober 2020
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3. Årsplan og budget 2020 (15 min)
Gennemgang af Årsplan 2020 og Budget 2020 under ét v/ Helle Haubro Andersen
Årsplanen beskriver de planlagte opgaver, som DCO varetager i 2020. I Årsplanen er der herudover beskrevet nye opgaver for DCO på kort og lang sigt, når DCD indføres i Danmark.
Budgetforslag 2020 til Sundheds- og Ældreministeriet indeholder udgifter for i alt 13.2 mio. kr.,
svarende til forventet bevilling i finanslovsforslaget for 2020. Der er i 2020 afsat 3.9 mio. kr. til
den styrkede informationsindsats på hospitalerne og i befolkningen, og der redegøres i budgettet for prioriteringen af disse midler.
Styregruppen skal ikke godkende årsplan og budget. Årsplan og budget fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med styregruppens bemærkninger, herunder vil DCO med styregruppens tilslutning søge om, at et eventuelt mindreforbrug i 2019 overføres til budget 2020.
Bilag:
Årsplan 2020 og Budget 2020
4. Orientering om Årsrapport 2018 fra Organdonationsdatabasen (20 min)
Den kliniske kvalitetsdatabase Organdonationsdatabasen drives af Dansk Center for Organdonation. Organdonationsdatabasen har tilknyttet en styregruppe, som udover DCO består af repræsentanter fra de relevante videnskabelige og faglige selskaber, samt repræsentanter fra
regionerne og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, som også leverer de kliniske
epidemiologiske/biostatistiske beregninger og kommentarer til årsrapporteringen.
Der orienteres om bl.a. udviklingen i indikatorerne, som indgår i den nationale målsætning for
organdonation. Disse indikatorer er: opmærksomhed på muligheden for organdonation i intensivafdelingerne og afslag fra pårørende. Herudover gennemgås donorpotentialet i intensivafdelingerne v/ Helle Haubro Andersen
Det samlede antal tilfælde af umiddelbart potentielle donorer, som ikke bliver organdonor opgøres årligt via Organdonationsdatabasen på baggrund af afslag fra transplantationscentrene.
Denne gruppe udgjorde i 2018 i alt 60 tilfælde, som er fordelt på intensivafdelinger over hele
landet. Der orienteres kort om Appendix VIII i Årsrapport 2018, som redegør nærmere for årsagerne til, at transplantationscentrenes afviser umiddelbare potentielle organdonorer eller et
eller flere organer v/ Allan Rasmussen
Bilag:
Årsrapport 2018 Organdonationsdatabasen og resumé.
5.

Orientering og drøftelse af status vedr. fokuspunkter for indsatsen på hospitalerne (30
min)
Styregruppen besluttede på mødet d. 12. september 2018 at fastholde en opfølgning på fokuspunkterne i den nationale strategi for kvalitetsudvikling, herunder opfølgning på hospitalernes indsats vedr. opmærksomhed på muligheden for organdonation, fokuspunkterne 1, 2 og 4.
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Fokuspunkt 1 i den nationale strategi:
Initiativer på hospitalerne som sikrer, at det kontinuerligt dokumenteres, om der er patienter,
uden for de intensive afdelinger, som afgår ved døden som følge af en hjernelæsion, uden der
er taget stilling til om organdonation er en mulighed.
Status for udvikling af en ensartet monitorering og resultater i 2018
For at monitorere hospitalernes indsats på dette område har DCO, Sundhedsstyrelsen og ledelsesrepræsentanter for Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Aarhus
Universitetshospital og Rigshospitalet været enige om at indsamle ensartede data, uanset
hvilke registreringssystemer hospitalerne har mulighed for at anvende. Udviklingen af denne
monitorering foregår i et samarbejde mellem DCO og de involverede hospitaler ved de donationsansvarlige læger i DCO.
•

Gennemgang af Appendiks IX i Årsrapport 2018 fra Organdonationsdatabasen og status
for afprøvning af monitoreringen på udvalgte regionshospitaler samt drøftelse af den videre indsats v/ Niels Agerlin

Fokuspunkt 2 i den nationale strategi:
Initiativer på hospitalerne, som medvirker til, at visitationen i akutmodtagelser og intrahospitalt
(bl.a. fra de neurologiske afdelinger) prioriterer indlæggelse af patienter med cerebrale skader
og lavt bevidsthedsniveau, 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 initiativer i 2019
•

Hospitalerne orienterer om initiativer vedr. dette fokuspunkt, som er sat i gang i 2019 eller
igangsættes fremadrettet.

•

DCO har i 2019 afsluttet det nationale samarbejde med landets akutmodtagelser og Rigshospitalet Traumecenter om anbefalinger til initiativer, der kan styrke opmærksomheden i
akutmodtagelserne og samarbejdet med intensivafdelingerne om overflytning af denne
patientgruppe til intensivafdelingen. Alle akutmodtagelserne og Traumecentret har i efteråret 2019 udpeget ressourcepersoner på området for organdonation, som indgår i DCO's
netværk og fremadrettet også vil medvirke til at følge op på de anbefalede initiativet.
Læs mere om hele indsatsen https://www.organdonation.dk/akutmodtagelser/

Fokuspunkt 4 i den nationale strategi:
Udvikling af funktionen som Hospitalsnøgleperson på universitetshospitalerne.
Status 2019
•

6.

Status for udvikling af funktionen som Hospitalsnøgleperson på Aarhus Universitetshospital v/ Aarhus Universitetshospital.

Orientering om arbejdet vedr. donation efter cirkulatorisk død – DCD (15 min)
Der orienteres om den planlagte proces for indførelse af DCD i første omgang på de universitetshospitaler med mest erfaring i organdonation v/ Lars Juhl Petersen

7. Mødedato i 2020
Der foreslås ét møde - i Sundhedsstyrelsen 18. november 2020 kl. 10-12.
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8. Gensidig orientering bordet rundt
• Orientering om afslag på et Lærings- og kvalitetsteam på området for organdonation.
DCO indsendte i februar 2019 sammen med Sundhedsstyrelsen en ansøgning om at etablere et lærings- og kvalitetsteam for organdonation under Danske Regioner. Ansøgningen
kom blandt de fem områder, som blev vurderet af styregruppen for lærings- og kvalitetsteams. Organdonationsområdet blev dog ikke udvalgt. Styregruppen begrundede afslaget
med, at selvom der er væsentlige variationer på tværs af Øst- og Vestdanmark i antallet af
organer der transplanteres, er det efter styregruppens mening ikke umiddelbart et læringsog kvalitetsteam, der er løsningen på problemet. De regionale sundhedsdirektører vil i stedet drøfte problemet og diskutere potentielle løsninger.
•
•
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