Dato: 1. december 2020

Referat af møde i styregruppen for Dansk Center for
Organdonation
Dato:

24. november 2021

Sted:

Sundhedsstyrelsen, Mødelokale 1, Islandsbrygge 57, 2300 København S / online

Deltagere: Britta Tendal Jeppesen (formand), Maria Herlev Ahrenfeldt (mødeleder), MarieLouise Kirkegaard Mikkelsen, Sundhedsstyrelsen, Helle Haubro Andersen, Dansk
Center for Organdonation, Jane Brodthagen, Danske Regioner, Preben Sørensen,
Aalborg Universitetshospital, Lars Ilkjær, Aarhus Universitetshospital, Mathilde
Schmidt-Petersen, Odense Universitetshospital, Christian Worm, Rigshospitalet,
Henrik Stig Jørgensen, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Lisbeth Bergstrøm Bjerre,
Region Sjælland, Signe Elkrog Friis, Hjerteforeningen, Peter Husted Sørensen,
Nyreforeningen, Lars Kjærsgaard, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv
Medicin, Niels Agerlin, Dansk Neurokirurgisk Selskab, Marie Norsker, Dansk
Neurologisk Selskab
Afbud:

Charlotte Buch Gøthgen, Aalborg Universitetshospital, Claus Thomsen, Aarhus
Universitetshospital, Allan Rasmussen, Rigshospitalet, Francois Baudier, Odense
Universitetshospital, Paul Suno Krohn, Dansk Transplantationsselskab, Anne Brandt,
Lungeforeningen

1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen
Maria Herlev Ahrenfeldt bød velkommen og meddelte, at hun varetog mødeledelsen i stedet for
styregruppens nye formand Britta Tendal Jeppesen, som beklagede, at hun måtte deltage
online.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Status for arbejdet med indførelse af donation efter cirkulatorisk død (DCD)
Maria Herlev Ahrenfeldt orienterede om status for arbejdet med de nationale faglige
anbefalinger til DCD og den videre proces for indførelsen af DCD og gennemgik kort de
væsentligste punkter, som rapporten med de faglige anbefalinger kommer til at omfatte.
Sundhedsstyrelsen har endvidere drøftet et udkast til rapporten med Det Etiske Råd og det
forventes, at rapporten blive færdiggjort, så den kan komme i offentlig høring primo 2022. Se
endvidere præsentationen fra Sundhedsstyrelsen, som er vedlagt referatet.
3. Status for afdækning på nyretransplantationsområdet
Marie-Louise Kirkegaard Mikkelsen orienterede om arbejdet med de forskellige aspekter
omkring nyretransplantation og donation herunder bud på løsninger, der skal udligne forskellen
i ventetid. Der blev senest kigget på området i 2018, hvor der efter et møde i
Sundhedsstyrelsen med repræsentanter fra de tre transplantationscentre, blev vedtaget at
beholde de tre ventelister, da en fælles venteliste ikke ville løse den grundlæggende udfordring
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med forskelle i donorrater. I 2021 er problemstillingen dukket op igen, og der har derfor været
afholdt to møder og der er ved at blive skrevet en længere redegørelse. De
nyretransplanterende afdelinger, repræsentanter fra Aalborg Universitetshospital, Aarhus
Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, Dansk Center for
Organdonation og Nyreforeningen har bidraget til afdækningen af området. Redegørelsen
forventes at foreligge i starten af 2022.
4. Status for gennemførte og planlagte aktiviteter bordet rundt
Christian Worm, Rigshospitalet orienterede om, at man har reorganiseret
organdonationsudvalget på Rigshospitalet, oprustet undervisningsindsatsen i afdelingerne,
som er involveret i organdonation, samt intensiveret feedbacken vedr. donationsforløb. Alt med
henblik på at sikre, at organdonation finder sted i alle relevante tilfælde.
Mathilde Schmidt-Petersen, Odense Universitetshospital orienterede om, at der har været
udskiftning af de donationsansvarlige nøglepersoner i intensivafsnittene. Det har givet
anledning til, at der i højere grad er blevet samarbejdet i grupper, hvilket har betydet en positiv
udvikling. Fokus for indsatsen er særligt i Akutmodtagelsen og retningslinjerne for overførelse
af potentielle donorer til intensivafdelingerne
Lisbeth Bergstrøm Bjerre, Region Sjælland orienterede om, at der i den nyoprettede
funktion, som organdonationskoordinator i regionen bliver arbejdet struktureret og systematisk
med hospitalernes donordetektion, støttet op om de donationsansvarlige nøglepersoners
arbejde og faciliteret et samarbejde på tværs af afdelingerne på det enkelte hospital. Det
planlægges at undervise inden for relevante emner i organdonation i regionens
intensivafdelinger hvert halve år sideløbende med den regelmæssige undervisning i
akutmodtagelserne.
Niels Agerlin, Dansk Neurokirurgisk Selskab orienterede om, at hjernedødsudvalget under
DNS har opdateret vejledningen til hjernedødsdiagnosticering.
Lars Kjærsgaard, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin orienterede om,
at man afventer rapporten vedr. de faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, og at der
umiddelbart godt kan være en bekymring om, hvordan der skal skaffes ressourcer til, at
afdelingerne kan løfte de nye opgaver i forbindelse med DCD.
Lars Ilkjær, Aarhus Universitetshospital nævnte i den sammenhæng, at man i Aarhus
gjorde sig tanker om, at tilrettelægge DCD-forløb i et separat spor væk fra den daglige drift.
Marie Norsker, Dansk Neurologisk Selskab orienterede om, at der lokalt på Bispebjerg
Hospital også er fokus på samarbejdet på tværs af afdelingerne på hospitalet samt at
neurologer er med i udvikling af DCO's nationale grundkursus i organdonation for neurologer
Peter Husted Sørensen, Nyreforeningen orienterede om, at Nyreforeningen i år primært har
bidraget til indsatsen på den årlige Organdonationsdag.
Signe Elkrog Friis, Hjerteforeningen orienterede om, at Hjerteforeningens fokus i år primært
har været på, hvordan formodet samtykke skal indgå i Hjerteforeningens politik på området.
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5. Drøftelse af styregruppens kommissorium og sammensætning
Styregruppen drøftede styregruppens kommissorium og sammensætning.
Det blev konkluderet, at der arbejdes videre med overvejelserne om, at der kan nedsættes
undergrupper til styregruppen og at Sundhedsstyrelsen kan indkalde undergrupper eller ad hoc
grupper til temamøder i forbindelse med opfølgning på nye eller større tiltag som fx DCD.
Det vil også blive overvejet, om det vil være relevant at udvide styregruppen yderligere med
faglige selskaber inden for akutområdet.
6. Årsplan og budget 2022
Helle Haubro Andersen gennemgik Årsplan 2022 og Budget 2022.
Det fremgår af finanslovsforslag 2022, at der afsættes 13,5 mio. kr. og fra 2023 og frem
omkring 8 mio. kr., da den særlige bevilling bortfalder.
Styregruppen tilsluttede sig bekymringerne om, at det nuværende aktivitetsniveau i DCO ikke
kan fastholdes i de kommende år med en langt mindre bevilling på finansloven end den
nuværende.
DCO får en lang række nye opgaver i de kommende år i forbindelse med at hospitalerne
indfører DCD og bidrager også i stort omfang med viden og ressourcer i andet nationalt
arbejde på området. DCO skal drøfte situationen med Sundheds- og Ældreministeriet med
henblik på, at der afsættes en større bevilling i de kommende års finanslovsforslag.
Styregruppen havde ingen bemærkninger til årsplan 2022, men fandt, at der bør afsættes
yderligere midler til kurser for læger og sygeplejersker på hospitalerne, da flere kurser har
været aflyst grundet Covid-19 samt yderligere midler til kompetenceudvikling for
udrykningssygeplejerskerne og ansatte i DCO, som skal varetage nye opgaver i forbindelse
med DCD.
Styregruppen tilsluttede sig, at der søges om at få overført midler fra tidligeres års
mindreforbrug, og at DCO derfor søger om en bevilling på i alt 14.4 mio. kr. for 2022, som er på
niveau med bevillingen for 2021.
Årsplan og budget fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med disse bemærkninger fra
styregruppen.
7. Orientering om årsrapport 2020 fra Organdonationsdatabasen og udvalgte nøgletal fra
2020 vedr. organdonation og transplantation
Helle Haubro Andersen orienterede om udviklingen i Organdonationsdatabasens indikatorer,
monitoreringen på hele hospitalet, på universitetshospitalerne og i regionerne, samt udvalgte
nøgletal i 2020 vedr. organdonation og transplantation. Præsentationen er vedlagt referatet.
Styregruppen blev i forbindelse med gennemgang af monitoreringen på hele hospitalet
orienteret om, at indsatsen på regionshospitalerne generelt ikke er kommet i gang.
Sundhedsstyrelsen anbefalede allerede i 2015, at hospitalerne monitorerer på hele hospitalet,
og universitetshospitalerne har i fællesskab fastlagt rammerne for denne monitorering.
DCO har derfor, på opfordring af flere hospitaler, tilbudt at hjælpe med at løbe indsatsen i gang
på regionshospitalerne uden omkostninger for regionerne eller hospitalerne. Det er dog en
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forudsætning, at DCO's autoriserede sundhedspersonale får adgang til patientjournalerne i den
enkelte region, hvilket har vist sig, at være en barriere for, at DCO kan løse opgaven.
Jane Brodthagen, Danske Regioner vil undersøge, hvilke muligheder der er, for at regionerne
kan fremme, at indsatsen kan løbes i gang med hjælp fra DCO
8. Mødedatoer i 2022
Der blev afsat to mødedatoer:
5. maj kl. 10-12 til et temamøde, som Sundhedsstyrelsen indkalder til.
23. november kl. 10-12 til ordinært styregruppemøde, som DCO indkalder til.
Deltagelse online eller med fysisk fremmøde i Sundhedsstyrelsen.

9. Eventuelt
Intet til referat

Maria Herlev Ahrenfeldt
Mødeleder

/

Helle Haubro Andersen
Referent
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