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* Actual donor ~ Afdød organdonor, hvor mindst 
ét organ er udtaget mhp transplantation.

Kilde: Scandiatransplant, Donorregisteret

I 1. kvartal 2015  har der ifølge 
Scandiatransplants tal været 23 
accepterede donorer. Heraf er 
udtaget 43 nyrer, 13 levere, 7 hjerter 
og 10 lunger til transplantation.

Antallet af accepterede donorer i 
første kvartal 2015 (23) svarer til 
1. kvartal 2014 (24), men ligger 
væsentligt over gennemsnittet siden 
2011 (16,3).

Organdonationsdatabasens kvartals-
rapport for 1. kvartal sendes til den 
enkelte afdeling i starten af juni.
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Antal organdonorer*: 23

Antal transplantationer fra 
afdøde donorer: 73

Antal nyretransplantationer fra 
levende donorer: 35
Antal nye patienter på 
venteliste: 118

Antal personer registreret i 
Donorregisteret: 858.959

Antal patienter aktive på 
venteliste: 428

Side 1

Pr. 1. marts 2015 er ordningen
med automatisk udsendelse af 
udrykningssygeplejersker til organ-
donationsforløb blevet lands-
dækkende. Dette er gjort på baggrund 
af best practice for organdonation.

Ordningen er nu også indskrevet i 
alle de lokale instrukser, som 
er placeret i den samlede 
instrukssamling for organdonation. 

Udrykningssygeplejerskerne er  
særligt erfarne sygeplejersker fra 
de neurointensive afdelinger, som  
assisterer afdelingens personale i alle 
elementer af organdonationsforløbet.

Hvis det ikke fremgår af din lokale 
instruks, at transplantationscentret 
automatisk udsender en udryknings-
sygeplejerske, når det er vurderet, 
at der er en potentiel donor, kan du 
kontakte din afdelings nøglepersoner.

uDRYKNINGSSYGEPLEJERSKER I INSTRUKSSAMLINGEN

http://e-dok.rm.dk/symfonidms/dco.nsf
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Dansk Center for Organdonation har 
netop gennemført en spørgeskema-
undersøgelse, der skulle belyse viden 
om og holdning til organdonation 
blandt personalet på landets intensiv-
afdelinger. 

Undersøgelsen er en gentagelse af 
en  undersøgelse, foretaget i 2010.

Spørgeskemaet blev sendt til 3730 
læger og sygeplejersker, og den 
indsamlede viden skal bruges til at 
videreudvikle aktiviteter på organ-
donationsområdet.

Aalborg Universitetshospital indtog 

en klar førsteplads mht. svarprocent.

Intensivt afsnit Hobro, havde den 
højeste svarprocent med 79%, 
stærkt efterfulgt af NOTIA og afd. 
103, som med 78% måtte deles om 
andenpladsen.

Intensiv, Hobro vinder derfor en stor 
æske Toms chokolade.

Den gennemsnitlige svarprocent for 
hele landet lå på 55%, svarende til 
2111 besvarelser.

Resultaterne af undersøgelsen bliver 
offentliggjort sidst i juni.

Spørgeskemaundersøgelse:  viden om og holdning til organdonation

Ny medarbejder skal udbrede best practice

Maya Damgaard Larsen tiltrådte 
1. maj som projektsygeplejerske i 
Dansk Center for Organdonation.

Maya er uddannet sygeplejerske 
og har en kandidatgrad i 
Folkesundhedsvidenskab. Hun har 
tidligere arbejdet som ortopæd-
kirurgisk sygeplejerske og som 
skadestuesygeplejerske på Aarhus 
Universitetshospital. 

I sin ansættelse skal Maya 
samarbejde med personalet på 
landets intensivafdelinger om at 
igangsætte forandringsprocesser 
med afsæt i best practice for 
organdonation. 

Arbejdet vil som udgangspunkt være 
fokuseret mod de neurointensive 
afdelinger.

Der er stadig få ledige pladser på 
efterårets kommunikationskursus 
EDHEP.

EDHEP er praktisk træning i 
samtalerne med pårørende om 
hjernedød og organdonation.

Kurset består af to undervisnings-
gange og foregår 10. september 
og 12. november i København. 

Mere Information og tilmelding

Tilmeldingsfrist
 4. juni.

 

ledige pladser på 
efterårets edhep

http://www.organdonation.dk/undervisning/edhep---kommunikation-med-parorende/
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På OUH og AUH blev der i uge 19 af-
holdt fokusuger om organdonation. 
Idéen er opstået efter et inspira-
tionsoplæg på Årsmøde for 
Donationsansvarlige nøglepersoner 
2015, ved sygeplejerske Helle Seirup .

Igennem mange  tiltag af forskellig 
karakter, har afdelingerne sat 
fokus på organdonation for at øge 
engagement i og viden om området, 
blandt alle  medarbejdere. 

I Århus har afdelingerne undervist 
hinanden på tværs i emner som 
identifikation af potentielle donorer, 
brug af actioncards, udrykningshold 
i egen afdeling og indblik i, hvad der 
foregår på de andre afdelinger under 
organdonationsforløbet. 

Der har desuden været ophængt 
posters med information  om 
donations- og transplantations-
aktiviteter, indlæg  om temaugen i 

o m 

Der blev desuden gjort opmærksom 
på organdonationsområdet ved tip 
en 13’er med chokolade-præmier. 

På lægegange, i kaffestuer o. lign. var 
ophængt “vidste du det” plakater med 
små vigtige pointer, en plakat med 
indholdet på Lærerværelset, best 
practice i forhold til kommunikation 
med pårørende, mv. Disse gav 
anledning til megen snak - løs såvel 
som fokuseret.

Begge steder har fokusugen givet 
masser af ny viden eller opdatering 
af eksisterende viden, og samtidig er 
der blevet kastet lys over nogle af de 
områder, hvor der stadig er noget at 
arbejde med. 

Fokusugerne har på både AUH 
og OUH mødt god tilslutning og 
opbakning.

stor tilslutning til Fokusuger om organdonation på OUH og AUH

I Odense og Århus har man i en uge sat særligt fokus på organdonation for at øge engagement i og 
viden om området. Ved hjælp af undervisning, konkurrencer og posters har ugerne givet både stof til 
eftertanke, ny viden og fornyet fokus på de områder, man kan arbejde videre med i fremtiden.

Tip en 13’er på AUH

interne nyhedsbreve og 
tip en 13’er med præmier 
til de bedste besvarelser.

Der har ligeledes været 
løbende vejledning i brug 
af www.organdonation.dk,
E-læringsprogrammer og  
App’en Organdonation.

I Odense blev der afholdt 
simulatorundervisning i 
hjernedødsundersøgelsen, 
med løbende gennemgang 
af vigtige kliniske pointer 
i samtalen med de 
pårørende, samt en 
særlig dag om jura, med 
fokuseret gennemgang af 
E-lærings kurset om jura og 
organdonation.

Simulatorundervisning på OUH

http://www.organdonation.dk
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revideret specialevejledning

I en storstilet kampagne,  under 
navnet #GivLivetVidere, har 
Oplysning om Organdonation og 
reklamebureauet Sincera, gennem 
de sidste uger, sat fokus på 
organdonation.

kampagnens mål er, at få så 
mange  som muligt til at registrere 
deres holdning til organdonation i 
donorregisteret.

I kampagnen fortæller 5 organ-
transplanterede i ord og billeder 
historien om deres livgivende ar.

Samtidig opfordres den enkelte 
dansker til at registrere sin holdning 
til organdonation via sundhed.dk,  
tegne et ar på sin krop og dele billedet 
af det på Instagram og Facebook 
under hashtagget #GivLivetVidere.

Mere end 1300 mennesker har 
allerede delt billeder af deres ar, 
heriblandt Jan Gintberg, Astrid Krag, 
Jim Lyngvild, Christian Bitch, Claudia 
Rex, Manu Sareen, Lasse Rimmer 
og mange andre kendte danskere.

Kampagnen rundes af med tema 
om organdonation i Go’morgen og 
Go’aften danmark i uge 26.

#Giv Livet videre 

Sundhedsstyrelsen har udgivet  
en revideret specialevejledning 
for anæstesiologi, som skal 
danne grundlag for de kommende 
ansøgninger om speciale-
godkendelser. 

Den reviderede specialevejledning  
angiver, at intensivafdelingerne skal 

udpege én læge og én sygeplejerske 
som donationsansvarlige nøgle-
personer.  

Det fremgår også, at nøglepersonerne 
skal være med til at sikre, at 
potentielle donorer håndteres 
bedst muligt, ligesom hospitalet bør 
sikre det nødvendige beredskab 

til  donationsrelaterede procedurer, 
f.eks. neurologiske,  kardiologiske 
eller radiologiske undersøgelser. 

Den reviderede specialevejledning 
kan læses her. 

revideret specialevejledning

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/revision-af-specialeplan/ansoegningsproces-2015.aspx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/revision-af-specialeplan/ansoegningsproces-2015.aspx
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særligt for nøglepersoner

aFDELINGSMØDER
Nu starter mødeplanlægningen af de årlige afdelingsmøder, hvor DCO 
mødes med ledelser og nøglepersoner på alle landets intensivafdelinger.

Donationsansvarlige nøglepersoner og ledelser modtager i starten af juni 
en mail med forslag til mødedatoer. Vi beder jer koordinere, nøglepersoner 
og ledelser imellem, hvornår afdelingsmødet kan ligge. Møderne afholdes 
september-december.

De årlige afdelingsmøder skal skabe dialog mellem nøglepersoner, deres

medfinansiering 
Årets medfinansiering er på vej 
til afdelingerne, så hvis I har 
ønsker og idéer til undervisning og 
arrangementer, vil vi opfordre jer til 
at gå i dialog med jeres ledelser. Du 
kan se DCOs tilbud her.

Medfinansieringen er et øko-
nomisk tilskud, som Dansk 
Center for Organdonation yder 
til afdelingernes aktiviteter på 
organdonationsområdet,  

Pengene kan bl.a. bruges til at 
dække udgifter til transport og frihed 
til deltagelse i undervisning eller til at 
afholde arrangementer i afdelingen.

Årsmøde for donationsansvarlige nøglepersoner 2016  

Årsmøde for Donationsansvarlige 
Nøglepersoner finder i 2016 sted

20.-21. januar på Trinity Hotel og 
Konference Center i Fredericia. 

 
På Årsmødets program er blandt 
andet oplæg fra Dr. Paul Murphy, 
National Clinical Lead, NHS Blood 
and Transplant, paneldiskussion 

af case om donorfrafald samt 
indlæg om behandling af ustabile 
donorer og den nye nationale 
guideline for organdonation.

De sidste par år har donations-
ansvarlige nøglepersoner holdt 
inspirerende oplæg om konkrete 
tiltag i egne afdelinger - en succes vi 
ønsker at gentage.

Har I oplevet sejre, overvundet 
udfordringer eller fundet nye 
måder at organisere arbejdet med 
organdonation på, og ønsker I at dele 
jeres erfaringer med landets øvrige 
donationsansvarlige nøglepersoner, 
kan det blive jer der går på scenen 
i 2016. 

Skriv til DCO på skejby.dco@rm.dk. 

ledelser og DCO om, hvordan ledelsen  kan 
støtte op om konkrete tiltag, der muliggør 
organdonation i afdelingen. 

På mødet vil desuden være dialog om afdelin-
gens rapporter fra Organdonationsdatabasen, 
resultater i spørgeskemaundersøgelsen 
samt opfølgning på afdelingens opfyldelse af 
handlingsplanen for organdonation.

http://www.organdonation.dk/undervisning/
mailto:skejby.dco%40rm.dk?subject=inspiration%20fra%20hverdagen%20-%20Aarsmoede%202016

