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Referat og idéer fra workshops 
Årsmødet for Donationsansvarlige Nøglepersoner 15. og 16. januar 2014 

 
 
 
 
 
En struktureret og vedvarende indsats på hospitaler uden akutmodtagelse 
En workshopgruppe diskuterede, med afsæt i oplægget om organisering på Haugesund Sygehus i 
Norge, forskelle og ligheder mellem organiseringen i Haugesund og Danmark, samt muligheden for 
anvendelse af en lignende struktureret tilgang på egne afdelinger. 

 
Opmærksomhed og formaliseret tid til organdonationsarbejdet 
Den daglige prioritering kan påvirke opmærksomheden på organdonation. 

• Der bør afsættes formaliseret tid til at arbejde med organdonation - herunder tid til at holde 
fokus på organdonation 

• Generelt arbejde for at højne opmærksomheden på organdonation kan iværksættes på alle 
afdelinger 

 
Øget opmærksomhed i andre specialer øger mulighed for samarbejde på tværs 
Gruppen gav ideer til tættere samarbejde med neurologerne og en målrettet undervisningsindsats. Ved 
at udvide opmærksomheden på organdonation i andre specialegrupper, vil opgaver i et donationsforløb 
kunne afvikles mere gnidningsfrit. Særligt neurologerne opleves at have behov for undervisning i og 
information om organdonation. 

• Neurologisk årsmøde løber af stablen 28.-29. marts. Dette ville være et oplagt sted at præsentere 
information om organdonation 

• Evt. oprettelse af neurologiske kontaktpersoner 
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Mulighed for optimeret anvendelse af evt. donorpotentiale i akutmodtagelser 
Med afsæt i oplægget om organsieringen af organdonation fra den fælles akutmodtagelse i England, 
diskuterede grupperne muligheder for optimeret anvendelse af et evt. donorpotentiale i 
akutmodtagelserne i Danmark.  
 
I en af grupperne sad en læge, der havde indgående kendskab til det engelske hospitalssystem, og som 
derfor kunne fortælle om organiseringen i engelske akutmodtagelser. Denne information har ikke været 
til stede i alle grupper.  
 
Der er væsentlige forskelle mellem organiseringen i Danmark og i England. I England kan patienter 
respiratorbehandles i akutmodtagelsen i en længere periode, hvorfor samtalen med pårørende om 
organdonation naturligt kan foregå her. Der er desuden retningslinje om, at SN-OD/ 
Transplantationskoordinator kontaktes inden afslutning på udsigtsløs behandling. I Danmark kan 
patienter ikke respiratorbehandles i akutmodtagelsen i længere tid, og potentielle donorer skal derfor 
overføres til intensiv mhp. muligt donationsforløb. 
 
 
Bevågenhed og øget viden som metode for bedre donordetektion i akutmodtagelser 
Fokus skal være på detektion i akutmodtagelsen med følgende intubering og overflyttelse til intensiv. 
Udfordringen er, at der mangler viden og opmærksomhed hos personalet i både akutmodtagelser og 
præhospital.  

• Organdonation skal italesættes overfor personalet i akutmodtagelser (temaaftener og 
information om donordetektion) 

• Organdonation bør optræde som emne på akutlægeuddannelsen, hvilket det ikke gør i dag 
 
 
Systematisk fremgangsmåde for donordetektion i akutmodtagelser 
Der er nok et stort uopdyrket donorpotentiale i de fælles akutmodtagelser. I dag er det noget spontant 
og tilfældigt, hvis en donor bliver detekteret i den fælles akutmodtagelse (FAM). Der er behov for at 
systematisere processen omkring donordetektion.  

• Overvejelser om organdonation bør indgå som et naturligt element i vurderingen af den akutte 
patient efter ABCDE princippet. Overvejelserne om organdonation foreslåes at indgå i D'et 
(disability) 

• "Early warning system" på Bispebjerg er en systematisk metode hvorefter indkomne patienter i 
FAM scores. Formålet er at detektere patienter i risiko-gruppe. En vis score udløser automatisk 
anæstesi-tilsyn. Et lignende system kunne udvikles/videreudvikles til at indtænke 
donordetektion. På den måde holdes donordetektion i akutmodtagelsen hos anæstesien, som i 
forvejen er engagerede i organdonationsområdet  

• Udarbejdelse af algoritme for flowet fra akutmodtagelse til intensivafdelingen 
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Ændringer i organisering/ praksis 
Organisering og praksis i akutmodtagelse og præhospital påvirker anvendenselsen af donorpotentialet. 

• Retningslinjerne for intubering bør følges: Det er problematisk, når en pt med gcs 8 er 
uintuberet og ct-scan viser, at der ikke er behandlingsmuligheder. Det giver ikke megen tid til at 
tænke organdonation - heller ikke hvis de pårørende ønsker det. Intubation vil give mere tid 

• Organisatorisk ændring, således at alle organdonorer samles på de neurointensive afdelinger. 
Her skulle så altid sættes ressourcer af i form af seng, vagthold, osv., og det ville løse 
problematik omkring A-grafi 

• Undersøgelse af mulighederne for, at oplysninger fra donorregisteret kan optræde i den 
elektroniske patientjournal 

• Behov for en hospitalsnøgleperson, bl.a. med fokus på samarbejdet mellem FAM og intensiv 

• Evt. oprettelse af donationsansvarlige kontaktpersoner eller donordetektions-ansvarlige i FAM 
 
 
Ledelsesmæssig opbakning 
En væsentlig barriere for organdonation i Danmark, opleves at være den manglende ledelsesmæssige 
opbakning/forankring og prioritering af arbejdet med organdonation.  

• Der mangler en ledelsesmæssig tilkendegivelse af, hvad der er god fagpraksis på området, og af, 
at det forventes, at det fulde donorpotentiale bliver udnyttet på afdelingen/hospitalet 

• Fra politisk side bør det præciseres, at organdonation prioriteres på lige fod med anden 
livreddende behandling 

• Skal patienter overføres fra akutmodtagelse til en intensiv afdeling udelukkende mhp. 
organdonation, er opbakning fra hospitals- og afdelingsledelse nødvendig, da det er et 
spørgsmål om prioritering af intensivsenge 

• Regionerne bør træde i karakter i forhold til ressourcer og prioritering (flere intensivpladser, 
mere personale), således at overvejelser om ressourcer og økonomi ikke indgår i overvejelserne i 
den akutte situation 

 
 
Underbyggelse af økonomisk argumentation 
Der var i flere grupper enighed om, at det burde være naturligt, at der fulgte flere penge med 
organdonation. De sundshedsøkonomiske beregninger taler så meget for den økonomiske fordel ved 
transplantation, at dette burde kunne overbevise politikerne i sig selv.  

• Der bør sættes fokus på og opfordres til, at der laves yderligere undersøgelser og forskning på 
området, så vi får tilstrækkeligt statistisk materiale til videre politisk forhandling om prioritet og 
ressourcer 


