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Nogle forskelle på Danmark og Spanien

• Hjernedødskriteriet indført:

• Danmark 1990

• Spanien 1979

• Nationalt center for organdonation:

• Danmark 2008 (DCO)

• Spanien 1989 (ONT)

Filosofien bag den spanske model
1989

• Primære årsag til lav donationsrate:

• Manglende identifikation

• Manglende overflytning til ICU

• Det er ikke i alle tilfælde der spørges om tilladelse til 
organdonation

I de vestlige lande: Antallet af potentielle organdonorer er 
nærmest ens



Filosofien bag den spanske model

• Alle hospitaler med mindst en ICU har en TX-koordinator – og 
evt. et team.

• TX-koordinator er oftest en intensivist og DEDIKERET til 
organdonation.

• Er ofte deltidsansat TX/og i klinik.

• TX-koordinator rapporterer direkte til hospitalsledelsen – og har 
meget opbakning herfra.

• Overvåger hele tiden….

Samtykke til donation

• Danmark har ”informeret samtykke” dvs., at man aktivt 
tilkendegiver, at man gerne vil være organdonor, skriftligt eller 
mundtligt. Begge dele er juridisk gældende.

• Spanien, Belgien, Østrig, Norge, Sverige og Finland har 
”formodet samtykke” dvs. at men automatisk er organdonor, 
med mindre man aktivt melder fra. 



Besøg på ONT og Hospital La Paz i 
Madrid

Modtagelsen på La Paz

TX-koordinator har hospitalsledelsens fulde opbakning og 
support. Er et indsatsområde….og der er stolthed over det.



TX-koordinator

• Opsporing

• Opsporing

• Opsporing…

• Undervisning

• Venlige relationer, men 
absolut seriøse relationer.

Kommunikation med pårørende

I Danmark

• Løbende

• Typisk information fra behandlende 
læge

• Ofte spørges ind til muligheden for 
organdonation før hjernedøden er 
indtrådt

I Spanien

• Løbende

• Det er aldrig den behandlende læge der 
spørger om tilladelse.

• Der spørges først ind til organdonation 
når patienten er erklæret hjernedød.

• Der spørges først om tilladelse til 
organdonation når de efterladte har 
forstået at patienten er død

• Alle spørges



Hjemme igen, hvad så ?

• Barriere nedbrud.

• Nytænkning 

• Flyttet grænser ud i det etiske

• Entusiasme

• Spredning af budskab internt i afdelingen

• Undervisning internt og eksternt. – Specielt neurologisk afdeling.

• Et ”laaangt” sejt træk

• Positiv tilbagemelding

Grænseflytning - en case

• Ca. 70 årig mand.

• Kendt med hypertension og atrieflimren, får xalreto.

• Indlægges med akut opstået hemiparese

• GCS 11

• CTC Stor ICH (konf. med neurokirurg) intet behandlingstilbud

• Indlægges på neurologisk stamafdeling

• Pårørende orienteres om kritisk tilstand.



Grænseflytning - en case

• Der foretages ny CTC, der viser svær 
progression af blødningen, med tegn til 
truende incarceration.

• Neurologisk afdeling kontakter ITA 
lægen sidst på dagen idet patienten nu har 
GCS 3, m.h.p mulig organdonation. 

• Patienten tilses…..


