
Det gode donationsforløb -

for transplantationscentrene

DonationDonation

Det gode donations- (og
transplantations)-forløb

TransplantationDonation



OrgandonationOrgandonation TransplantationTransplantation

Transplantationskoordinator

koordinator, (lat. koordinere + -ator), person, der er

udpeget til at samordne noget.

Hvad har vi brug for?

Transplantationskoordinatoren
En vidensbank



• Organisation

• Transplantationscentrene

• Transplantationskoordinatorer

• Scandiatransplant

• Nordisk samarbejde

• Oplæg til koordinatorerne

• Hvor i donationsprocessen kan vi fra TX 
centrene optimere processen?

• Tiden er en faktor

• For familien

• For donors tilstand

• For organernes egnethed og dermed også for 
recipienterne



• Donordetektion

• Ring, når du tænker, der kan være en 
mulighed for donation

• Ring, hvis du undrer dig

• Ring, hvis du har spørgsmål

• Ring, hvis du har brug for assistance

• Vi er klar ved telefonen

• Kontakt til TX-centeret

• Donorregisteret  - før/efter 2001

• Indkalde udrykningssygeplejerske/læge

• Afklare om donation kan komme på tale

• Anamnese, tidligere cancer diagnoser, 
risikoadfærd

• Afklare om der skal laves A-grafi, lokalt eller 
overflytning

• IT – adgang til journaler, også hjemmefra

• Når der er samtykke til donation



• Blodprøver, også til KITT kassen kan 
tages fra når der er givet tilladelse til 
donation

• Aftale tidspunkt for afsendelse med TX-
koordinatoren, så personalet  på KIA er kaldt 
ind 

• Det giver hurtigere svar på
virusundersøgelserne

• Hurtigere svar på crossmatch ved 
immuniserede patienter, så det kan afklares, 

hvilken recipient

• Hyppige kontakter mellem 
donorafdelingen og koordinator – gensidig 
information

• Ændringer i donors tilstand

• Foreløbig tidsplan i samarbejde med 
donorhospital

• Hvilke organer, der forventes at kunne 
anvendes 

• Begrundelse for hvorfor andre ikke kan 

anvendes



• Planlægge donoroperationen i samarbejde 
med de øvrige centre

• Hurtigere afgang fra TX-centeret

• Bedre aftaler for transport – fly, bil…

• Hjælpe hinanden, så donoroperationen kan 
starte, når det passer på donorhospitalet

• Hvordan gik det for recipienterne

• Koordinator ringer altid tilbage til afdelingen

• Del gerne informationen om recipienterne 
med andre, der var med i donationsforløbet 
på dit hospital

• Ring, hvis du har brug for yderligere 

information, inden eftersamtale

• Skriftlig tilbagemelding efter hvert 
donationsforløb



I er bare gode ;-)


