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Til stede: 
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Bjørn Ursin Knudsen, Sundhedsstyrelsen 
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Allan Rasmussen, Righshospitalet 
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Preben Qvist-Sørensen, Hjerteforeningen 
Anne Brandt, Danmarks Lungeforening 
Helle Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation 
 
Afbud: 
Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital 
Finn Gustafson, Dansk Transplantationsselskab 
Michael Kosteljanetz, Dansk Neurokirurgisk Selskab   
Stig Hedegaard Kristensen, Nyreforeningen 
Jane Brodthagen, Danske Regioner 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Orientering om status for arbejdet med anbefalinger til handlingsplan for organ-

donation / v. Søren Brostrøm 

Søren Brostrøm orienterede om, at der er en god proces i arbejdsgruppen, emnerne bliver 

systematisk drøftet, og der er en god konsensus om anbefalingerne. Arbejdsgruppen mø-

des sidste gang d. 13. december, hvorefter anbefalingerne fremsendes til Ministeriet for 
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Sundhed og Forebyggelse. Preben Quist-Sørensen spurgte til styregruppens rolle i forhold 

til de endelige anbefalinger. Søren Brostrøm henviste til, at der er et stort sammenfald mel-

lem styregruppens medlemmer og arbejdsgruppens medlemmer. De enkelte punkter i 

kommissoriet har været fordelt blandt arbejdsgruppens medlemmer, som ved udarbejdelse 

af bidragene til anbefalingerne har inddraget deres bagland. Arbejdsgruppen har derfor ik-

ke planlagt, at anbefalingerne sendes i høring i organisationerne. 

 

På forespørgsel om hvad der videre skal ske i forhold til implementeringen af handlings-

planen, svarede Søren Brostrøm, at arbejdsgruppen i forhold til de enkelte initiativer også 

peger på, hvem der skal handle på anbefalingerne. Arbejdsgruppen har ikke fået oplyst, 

hvordan handlingsplanen efterfølgende vil blive behandlet i Ministeriet, men at der er en 

forventning om, at Sundhedsudvalget vil få den forelagt.  

 

3. Årsplan 2014 / v. Helle Haubro Andersen 

Den udsendte Årsplan 2014 blev gennemgået. 

Årsplan 2014 indeholder alene de aktiviteter, som DCO i følge det nuværende arbejds-

grundlag skal varetage, herunder: 

� styrke nøglepersonsfunktionen på hospitalerne 

� sikre, at sundhedspersonalet og nøglepersonerne får den fornødne uddannelse herun-

der deltagelse i EDHEP kurser og lignende 

� få emnet organdonation ind i videre- og efteruddannelse på afdelingerne 

� udvikle uddannelse på området, herunder f.eks. etablering af simulationskurser, e-

learning eller lignende, som kan anvendes ved specialiseret undervisning og træning 

� sikre, at der sker en løbende monitorering af donationsaktiviteten til Centret og Sund-

hedsstyrelsen og opfølgning herpå 

� sikre, at donorafdelinger kan trække på ressourcer fra erfarne læger og sygeplejersker 

til at løse og understøtte opgaverne omkring organdonation ved etablering af et or-

gandonationskorps, og at der foreligger retningslinjer for dette arbejde 

 

I tilknytning til implementering af anbefalingerne, som vil komme på grundlag af projekt 

Best Practice i løbet af 2014 spurgte Anne Brandt ind til, hvor let de konkrete initiativer vil 

kunne gennemføres. Helle Haubro Andersen anførte, at DCO alene kan formidle den op-

nåede viden om, hvor kvaliteten kan styrkes. Implementeringen af anbefalingerne forud-

sætter en høj grad af ledelsesopmærksomhed og et medspil fra ledelseslagene på hospita-

lerne og i regionerne, hvilket til gengæld kræver et højt informationsniveau fra DCO's side. 
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Anne Brandt udtrykte stor anerkendelse af DCO's arbejde, som hun så afspejlet i årspla-

nen som systematisk, vidensbaseret og med det rette fokus på kvalitetsudvikling. 

 

Styregruppen vil afvente, om implementeringen af anbefalingerne i handlingsplanen får 

indflydelse på årsplan 2014, i givet fald, kan planen revurderes på det kommende styre-

gruppemøde. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til årsplan 2014. 

 

4. Budget 2014 /v. Helle Haubro Andersen 

Budgetforslag 2014 indeholder udgifter for i alt 7.900.000 kr. svarende til bevillingen i fi-

nanslovforslaget for 2014.  

Styregruppen havde ingen bemærkinger til budgettet. 

Budget 2014 fremsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse uden bemærkninger 

fra styregruppen. 

 

5. Orientering fra styregruppens medlemmer 

� Henrik Villadsen orienterede om, at OUH gennemfører et LEAN-projekt vedr. or-

gandonation, som forventes afsluttet i foråret 2014. Han vil orientere styregruppen om 

resultatet på det kommende styregruppemøde. Herudover orienterede Henrik Villad-

sen om, at der i Region Syddanmark er nedsat en regional arbejdsgruppe bl.a. med le-

delsesrepræsentanter fra regionens hospitaler. Formålet med arbejdet er fokuseret på 

at øge antallet af transplantationer i Region Syddanmark. Der er et slogan for indsatsen 

under udvikling, herunder blev slogans som "Organdonation er en æressag" og "Intet 

der kan gavne, må gå til spilde" nævnt. 

� Jannik Hilsted bemærkede i forlængelse heraf, at han fandt, at der skulle mere til end 

de mere eller mindre konservative tiltag, som DCO initierer. Han orienterede om, at 

Rigshospitalet fra årsskiftet får en øget kapacitet i det neurointensive afsnit og i trau-

mecentret, og at Rigshospitalets strategi er, at organdonation skal opprioriteres i den 

forbindelse.  

� Lars Ilkjær nævnte, at han kunne ønske, at der var en holdning i befolkningen til or-

gandonation, som kunne gøre det legitimt, at sundhedspersonalet meget tidligt i et pa-

tientforløb - også før alle behandlingsmuligheder var udtømte - kunne undersøge om 

patienten kunne blive organdonor og en accept i befolkningen af, at både behandlings- 

og organdonationsperspektivet kunne håndteres samtidig af sundhedspersonalet. Anne 

Brand bemærkede hertil, at folkeoplysning var nødvendig for at understøtte en sådan 

udvikling. 
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�  Annette Boe nævnte, at personalet på OUH var tilbageholdende med at kontakte 

transplantationscentret med henblik på en vurdering af donoregnethed før der var 

samtykke fra de pårørende, fordi pårørende ikke skulle læse i patientjournalen, at der 

havde været en kontakt, som de ikke var orienteret om. 

 

6. Mødeplan for 2014 

Der blev aftalt 2 møder i 2014 

 

Onsdag d. 18. juni kl. 10.15 - 13  - gennemføres som videomøde, nærmere om det prak-

tiske arrangement følger i god tid inden mødet afholdes. 

 

Onsdag d. 26. november kl. 10.15 - 13 i Sundhedsstyrelsen 

 

7. Eventuelt 

Intet til referat 

 

 

 

Søren Brostrøm 

 Mødeleder  / 

    Helle Haubro Andersen    

       Referent 

 

 

 


