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Mange donationer i første kvartal 2014
I den seneste tid har man kunnet
læse i dagspressen, at antallet af
organdonorer i Danmark i 2013 er det
laveste i mange år. Scandiatransplants
tal viser, at der i 2013 var 63
accepterede donorer, mod 81 i 2012.
DCO har fulgt tallene nøje, og vi kan
ikke ud fra vores undersøgelser pege
på enkeltstående årsager, der kan
forklare den lave donorrate. Der er
intet, der tyder på, at der er noget, der
har ændret sig radikalt i hospitalernes
måde at håndtere organdonation
på eller i befolkningens eller de
pårørendes holdning til organdonation.

I sidste kvartal 2013 var antallet af
donorer dog igen på niveau, og de
nyeste tal fra Scandiatransplant viser
rekordmange donationer i første kvartal
2014, hvor der var 24 accepterede
donorer på landets hospitaler, mod
gennemsnitligt
13,7
accepterede
donorer i første kvartal 2011-2013.
Organdonationsdatabasens kvartalsrapport for 1. kvartal udkommer i
starten af juni.

u Mange donationer i første
kvartal 2014
Side 1
u Ny donationsansvarlig læge
i DCO
Side 1
u Guide: Sådan læser og
forstår du din kvartalsrapport
Side 2
u Årsmøde for
Donationsansvarlige
Nøglepersoner 2015

Side 2

u Bliv inspireret af aktiviteterne
i andre afdelinger Inspirationskatalog 2014
Side 3

ny donationsansvarlig læge i dansk center for organdonation
Jens Jakob Riis tiltrådte 1. marts som donationsansvarlig læge i Dansk Center for Organdonation.
Jens Jakob er speciallæge i neurokirurgi og har siden 2009 været ansat som afdelingslæge
ved Neurointensiv Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Han har tidligere været ansat ved både
Aalborg og Odense Universitetshospitaler.
Jens Jakob Riis overtager stillingen som donationsansvarlig læge i Dansk Center for Organdonation
efter Bjarne Bøgelund-Andersen, som har været med siden oprettelsen af Dansk Center for
Organdonation i 2008. Bjarne har valgt at træde tilbage for at overlade pladsen til nye kræfter.
Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med Jens Jakob.
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DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
Guide: sådan læser og forstår du din kvartalsrapport
Har du svært ved at tyde tallene, når
kvartalsrapporten ankommer til din
indbakke, eller ved du ikke, hvordan
du omsætter kavrtalsrapporternes tal
til konkrete indsatser? Så er hjælpen
på vej!
Dansk Center for Organdonation har
netop udviklet en guide til brugen af
kvartalsrapporterne.
Guiden giver læsevejledning til
rapporternes tal og begreber, instruktion
i, hvad du som donationsansvarlig
nøgleperson skal gøre, når du modtager
rapporten samt konkrete eksempler på,
hvordan du kan omsætte rapportens

tal til indsatser i din egen afdeling.
Kvartalsrapporterne er et redskab til
både fejlretning og kvalitetsforbedring.
Kvartalsrapporterne giver jer mulighed for at tjekke, om de data, I
har registreret, er korrekte og rette
eventuelle
fejlregistreringer
og
kan samtidig danne grundlag for
afdelingens arbejde med kvalitet på
organdonationsområdet.
Læs hele guiden på
www.organdonation.dk under
indsatser/national monitorering

ÅRsmøde for donationsansvarlige nøglepersoner 2015

Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner 2015 løber af stablen
14.-15. januar 2015 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
På Årsmødet 2014 havde vi 4 oplæg
fra donationsansvarlige nøglepersoner,
som fortalte om konkrete tiltag i egne
afdelinger. Det var rigtig gode oplæg,
som gav masser af inspiration til
arbejdet i egen afdeling.
Vi vil gerne gentage succesen og søger

til Årsmødet 2015, oplægsholdere til
korte inspirationsindlæg på ca. 15 min.

donationsansvarlige nøglepersoner, så
kontakt DCO på skejby.dco@rm.dk.

Hvis I har oplevet sejre, overvundet
udfordringer eller fundet nye måder
at organisere jeres arbejde med
organdonation, og har lyst til at dele
jeres erfaringer med landets øvrige

Du kan se alle oplæggene fra Årsmødet
2014 samt billeder og evalueringer fra
dagene på linket herunder:
www.organdonation.dk/Årsmøde
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DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
BLIV INSPIRERET AF AKTIVITETERNE I ANDRE AFDELINGER - inspirationskatalog 2014
Hvert år indsender landets intensivafdelinger aktivitetsrapporter over
afdelingens organdonationsaktiviteter
til Dansk Center for Organdonation.

tiltag og aktiviteter, der kan styrke det
daglige arbejde med opgaverne som
donationsansvarlig nøgleperson.

Aktivitetsrapporterne er fulde af
gode idéer og inspiration til tiltag,
man kan implementere i egen
afdeling. Alle disse idéer har vi
nu samlet i Inspirationskatalog for
Donationsansvarlige Nøglepersoner
2014.
I kataloget kan du finde inspiration til

Side 3
Dansk Center for

OrgandonatioN

