Dato: 10. november 2020

Møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation
Dato:

24. november 2021

Tid:

Kl. 10.00 - 12.00

Sted:

Sundhedsstyrelsen, Mødelokale 1, Islandsbrygge 57, 2300 København S
(OBS: mødecentret).
Ved deltagelse online:
Gå ind på: https://rooms.medcom.dk/webapp/home (anvend Chrome)
Skriv dit navn og OK.
Tryk ”video kald”
Skriv: M1.ib57@rooms.vconf.dk

Medlemmer: Britta Tendal Jeppesen (formand og mødeleder), Maria Herlev Ahrenfeldt, MarieLouise Kirkegaard Mikkelsen, 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, Henrik Stig Jørgensen, Slagelse, Ringsted Sygehuse, Lisbeth
Bergstrøm Bjerre ,Region Sjælland, Anne Kaltoft, Hjerteforeningen, Jan Rishave,
Nyreforeningen, Lars Kjærsgaard, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv
Medicin, Niels Agerlin, Dansk Neurokirurgisk Selskab, Marie Norsker, Dansk
Neurologisk Selskab, Pernille Bundgaard Kofoed-Nielsen, Dansk
Transplantationsselskab, Anne Brandt, Lungeforeningen
Afbud:

Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen v/ Britta Tendal Jeppesen, Sundhedsstyrelsen
Bilag:
Oversigt over styregruppens medlemmer (til baggrund)
Styregruppens kommissorium og forretningsorden (til baggrund)
DCO's arbejdsgrundlag (til baggrund)
2. Status for arbejdet med indførelse af donation efter cirkulatorisk død (DCD) v/ Maria
Herlev Ahrenfeldt, Sundhedsstyrelsen
Der orienteres om status for arbejdet med de nationale faglige anbefalinger til DCD og den
videre proces for indførelsen af DCD.
3. Status for afdækning på nyretransplantationsområdet v/ Marie-Louise Kirkegaard
Mikkelsen, Sundhedsstyrelsen

Der orienteres om arbejdet med de forskellige aspekter omkring nyretransplantation og
donation herunder bud på løsninger, der skal udligne forskellen i ventetid.
4. Status for gennemførte og planlagte aktiviteter bordet rundt v/ medlemmerne
Der kan under punktet orienteres om indsatser og aktiviteter, som er gennemført eller planlagt.
5. Drøftelse af styregruppens kommissorium og sammensætning v/medlemmerne
Styregruppen kommissorium og sammensætning blev senest drøftet og opdateret tilbage i
2016.
Under hensyn til udviklingen på området drøftes, om der er behov for og ønsker til opdateringer
i styregruppens kommissorium og sammensætning.
Vil det fx være hensigtsmæssigt, at styregruppen kan nedsætte særlige undergrupper, som
kan følge udviklingen på nye områder som eksempelvis DCD eller særlige indsatsområder skal styregruppe udvides, så flere aktører, som fx repræsentanter fra præhospitalet eller
akutområdet, også være repræsenteret i styregruppen - skal der herunder afholdes flere
møder om året mm.
På baggrund af drøftelserne arbejdes videre med kommissoriet og sammensætningen af
styregruppen.
6. Årsplan og budget 2022 v/ Helle Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation
Årsplan 2022 og Budget 2022 gennemgås under ét med henblik på at få styregruppens
vurdering og kommentarer
Årsplanen beskriver de planlagte opgaver, som DCO varetager i 2022. I Årsplanen er der
herudover beskrevet nye opgaver for DCO på kort og lang sigt, når DCD indføres i Danmark.
Budgetforslag 2022 til Sundheds- og Ældreministeriet indeholder udgifter for i alt 14.0 mio. kr.,
hvilker er 0.5 mio. kr. mere end forventet bevilling i finansloven for 2022. Der ansøges i den
forbindelse om overførelse af midler fra tidligere års mindreforbrug. Der er i 2022 afsat 5 mio.
kr. til den styrkede informationsindsats på hospitalerne og i befolkningen og der redegøres i
budgettet for prioriteringen af disse midler.
Årsplan og budget fremsendes efterfølgende til Sundheds- og Ældreministeriet med
styregruppens bemærkninger.
Bilag:
Årsplan 2022
Budget 2022
7. Orientering om årsrapport 2020 fra Organdonationsdatabasen og udvalgte nøgletal fra
2020 vedr. organdonation og transplantation v/ Helle Haubro Andersen Dansk Center for
Organdonation
Der orienteres kort om udviklingen i Organdonationsdatabasens indikatorer og udvalgte
nøgletal i 2020 vedr. organdonation og transplantation
8. Mødedatoer i 2022
Der foreslås to mødedatoer i 2022:
5. maj kl. 10-12
23. november kl. 10-12
Online eller med fysisk fremmøde i Sundhedsstyrelsen

9. Eventuelt

