DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
NR. 4 - November 2015
organdonation i tal - 3. kvartal 2015
Antal organdonorer*: 67
Antal transplantationer fra
afdøde donorer: 206
Antal nyretransplantationer fra
levende donorer: 92
Antal nye patienter på
venteliste: 360
Antal patienter aktive på
venteliste: 425
* Afdøde organdonorer, hvor mindst ét organ er
udtaget mhp transplantation.
Kilde: Scandiatransplant

d Nyhedsbrevets indhold

I de tre første kvartaler af 2015
har der været 67 afdøde donorer,
svarende til niveauet for 2014, hvor
der efter 3. kvartal var 65.
Der er gennemført transplantationer
af 118 nyrer, 42 lever, 18 hjerter, 27
lunger og 1 pancreas.
Læs mere om pancreas-transplantationen på side 5.
De opgivne tal er for år til dato, dvs. de tre
første kvartaler af 2015.
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Tilmelding til kurser 2016
Dansk Center for Organdonation
afholder kurser på alle niveauer om
donationsforløbets elementer.

Datoer for undervisning i 2016:
20.-21. januar

Nøglepersonuddannelsen 2016 (Årsmøde)

10. marts

Grundkursus i Organdonation, Aarhus

30. marts

Behandling af den Ustabile Donor, Aarhus

31. marts + 19. maj

EDHEP/Forår, Aarhus

31. maj

Grundkursus i Organdonation, København

5. september

Grundkursus i Donoroperationen, Fredericia

15. sep. + 17. nov.

EDHEP/Efterår, København

13. oktober

Grundkursus i Organdonation, Kolding

Mere information og tilmelding på www.organdonation.dk/undervisning

Dansk Center for Organdonation
INCUBA Skejby. palle juul-jensens boulevard 82, bygn. B.
8200 AArhus N - www.organdonation.dk

Dansk Center for

OrgandonatioN

rapport: nye retningslinjer kan skaffe flere organdonorer
Ny rapport fra Dansk Center for
Organdonation viser, at man med
de rigtige indsatser præhospitalt
og i akutmodtagelserne på
universitetshospitalerne vil kunne
få væsentligt flere organdonorer i
Danmark.
Over 400 danskere lever i dag med
et svigtende organ i håbet om at
kunne få transplanteret et nyt. På
trods af en stigning i det årlige antal
af donorer, siden oprettelsen af
Dansk Center for Organdonation i
2008, har Danmark over årene haft
markant færre donorer pr. millioner
indbyggere end de lande, vi gerne vil
sammenligne os med.
Ny rapport viser resultaterne af to
undersøgelser, DCO har iværksat
i Region Nordjylland, for at finde
mulige årsager til dette.
Donorpotentiale i præhospitalet
I en retrospektiv patientopgørelse
over indbragte patienter til Aalborg
Universitetshospital i årene 2011 og
2012 fandt man 223 patienter med
en Glascow Coma Score på under
9. Heraf blev 41,3% ikke intuberet
præhospitalt.
I undersøgelsen blev identificeret
47
patienter
indbragt
med
akutlægebilen med GCS under 9,
som er afgået ved døden primært
betinget af en dødelig hjernelæsion.
Af disse var 31 intuberede og 16
ikke intuberede. I 18 tilfælde var
årsagen følger efter hjertestop,

Overlæge og donationsansvarlig læge i DCO, Preben Sørensen

mens spontane hjerneblødninger
var til stede hos 13 patienter.
Af de 16 ikke-intuberede blev 9
intuberet i skadestuen.

dødelig hjerneskade, og kunne derfor
placeres indenfor den patientgruppe,
hvor
potentielle
donorer
skal
identificeres.

I alt ender det med, at 7 patienter
med dødelig hjernelæsion ikke
bliver intuberet, og derved mistes
som potentielle donorer. Rapporten
peger dermed på, at manglende
intubation i præhospitalet kan
være en medvirkende årsag til,
at potentielle donorer ikke får
mulighed for at donere organer.

Af de 85 patienter blev 25 ikke
på noget tidspunkt indlagt på en
intensivafdeling.
Yderligere
13
patienter var indlagt på intensiv
men blev overflyttet til et almindeligt
sengeafsnit. I alt 38 potentielle
donorer døde uden at være lagt
i respirator, og kunne derfor
ikke blive organdonorer. Rapporten
konkluderer, at manglende overflytning af potentielle donorer til
intensivafdeling ligeledes ser ud til
at være en medvirkende årsag, til at
potentielle donorer mistes.

Donorpotentiale på et
universitetshospital
I forlængelse af undersøgelsen om
donorpotentiale i præhospitalet, blev
der udført en undersøgelse af det
samlede donorpotentiale på Aalborg
Universitetshospital i et enkelt år
(2012).
Ud af 1195 dødsfald afgik 85
patienter ved døden som følge af en

Overraskende resultater
Preben
Sørensen,
som
er
donationsansvarlig læge hos Dansk
Center for Organdonation og
overlæge på Neurokirurgisk Afdeling
(Fortsættes næste side)
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ved Aalbrog Universitetshospital står
bag undersøgelsen, og han finder
rapportens resultater overraskende:
“Vi startede med at lave
undersøgelsen om det præhospitale,
fordi jeg troede, at det var her,
problemet med det lave antal donorer
skulle findes. Det viste sig, at det,
der kan vindes, ved at optimere det
område ikke er så stort, men dog
stadig noget der kan gøre en forskel.
Vi opdagede også en del potentielle
donorer, der “forsvandt” i vores
sygehus uden at organdonation blev
overvejet. Det var overraskende, at
det tal var så stort”.
Rapporten opstiller på baggrund af
resultaterne en række anbefalinger
for, hvordan man kan sikre en praksis,
hvor disse patientgrupper også får
mulighed for at donore organer.
Etiske og økonomiske overvejelser
Undersøgelsernes resultater giver
anledning til økonomiske og etiske
overvejelser.
En gennemførelse af anbefalingerne
om, at alle bevidstløse patienter
med hjerneskade intuberes og
indlægges på intensivafdelinger,
vil medføre et øget pres på
intensivkapaciteten. Rapporten viser
dog, at det i perioden drejer sig om
38 patienter, dvs. gennemsnitligt 3
patienter pr. kalendermåned i kortere
indlæggelsesperioder.
Rapporten behandler også de etiske
overvejelser ifht. øget frekvens
for intubering af patienter med en
GCS under 9 og skismaet imellem

mulig overbehandling
underbehandling.

og

mulig

Ny Målgruppe for indsatsen
omkring organdonation
Rapportens resultater tydeliggør et
behov for en indsats, der er målrettet
flere personalegrupper:
“Nu kan vi dokumentere, at
der er mange potentielle donorer
på flere andre afdelinger. Når først
budskabet er kommet ned gennem
ledelseslagene, vil man kunne lave
de nødvendige retninglinjer, da der
allerede er udarbejdet en national
handlingsplan for organdonation
og en rapport om Best practice, så
anbefalingerne hurtigt kan føres ud i
livet.”, siger Preben Sørensen.

Den hidtige indsats har været
fokuseret på de intensive afdelinger.
Rapporten påpeger et behov for
en
oplysningsindsats,
målrettet
de personalegrupper, der møder
patienterne i den initiale fase, så de
bliver endnu mere opmærksomme
på at yde fuld behandling, indtil
man på hospitalet kan tage
stilling
til
patientens
videre
behandlingsforløb
samt
sikre,
at patienter med hjerneskader
indlægges på intensivafdeling og
respiratorbehandles, uanset alder og
diagnose.
Hele rapporten kan læses på
www.organdonation.dk

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til regionerne
På baggrund af rapporten har Sundhedsstyrelsen i september udsendt et
brev til alle landets regioner med en række konkrete anbefalinger:
• At de præhospitale organisationer sikrer fokus på intubation af patienter
med mulig cerebral skade og et bevidsthedsniveau under 9 på Glascow
Coma Scale, hvor hensyn til afstand til hospital, intensivkapacitet m.v. ikke
får afgørende indflydelse på beslutning om intubation på skadestedet.
• At visitationen i akutmodtagelser og intrahospitalt prioriterer indlæggelse
af disse patienter på intensivafdeling, og at hospitalerne har fokus på
at skabe kapacitet på intensivafdelingerne til behandling af potentielle
organdonorer.
• At regionerne overvejer muligheder for prospektiv dataopsamling vedr.
præ- og intrahospitale forløb for bevidstløse patienter, med udgangspunkt
i eksisterende præhospitale journalsystemer.
• At det sikres at hospitalerne følger ‘Best Practice for Organdonation’ og
initiativer beskrevet i ‘National Handlingsplan for Organdonation’, således
at mulighederne for organdonation skal være undersøgt inden kurativ
behandling ophører og at samtaler med pårørende varetages af særligt
kvalificeret personale.
• At regionerne overvejer forsøgsordninger på Universitetshospitalerne
med en “Hospitals-nøgleperson”, der kan bistå intensivafdelingerne i
donordetektion, pårørendesamtaler og andre dele af donationsprocessen.
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Børnebog om organdonation og transplantation - nu online
Organdonation og transplantation kan være vanskelige
emner at tale om, ikke mindst, når det er børn man taler
med. Dansk Center for Organdonation udgav derfor
tidligere i år en børnebog, der i børnehøjde formidler,
hvad organdonation og transplantation handler om.
Bogen indeholder to historier om børn og deres oplevelser
med organdonation og transplantation, og er tiltænkt børn
i skolealderen - som en hjælp og støtte til forældre og
andre, der skal fortælle børn om emnet.
Bogen udleveres til familier, der har børn med som
pårørende i donationsforløb på hospitalerne, sammen med
en æske farvekridt, så de kan farvelægge tegningerne.
Bogen vil dog også kunne anvendes til børn der, på anden
vis, får emnet organdonation eller transplantation ind på
livet.
Bogen er derfor nu også tilgængelig i en online version på
Oplysning om Organdonations hjemmeside:
www.organdonor.dk

Intensivafdelingerne kan gratis bestille flere eksemplarer
af den trykte børnebog ved at henvende sig til Dansk
Center for Organdonation.

_______________________________________________________________________________

Første transplantation af pancreas i danmark i 21 år
I sensommeren foretog Rigshospitalet som det første
danske hospital i 21 år en kombineret transplantation af
nyre og bugspytkirtel til en diabetespatient med nyresvigt.
Cirka en tredjedel af alle med diabetes oplever problemer
med nyrerne, hvilket i yderste konsekvens kan ende med
nyresvigt med behov for dialyse. Omkring 25 procent af
de patienter, der får dialyse herhjemme, har diabetes.
Den samtidige transplantation af bugspytkirtel og
nyre kan hos visse patienter med type 1-diabetes
føre til normalisering af blodsukkeret, og gør dermed
insulinindsprøjtninger unødvendige. Transplantation af
pancreas tilbydes kun patienter, der også har nyresvigt.
Det er udviklingen i operationsteknikker og medicin,
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der har gjort at man har genoptaget denne type
transplantation. Hvor man før kun tog en lille del af kirtlen
ud, transplanteres i dag hele kirtlen, så patienten får fuld
insulinproduktion.
Rigshospitalet er det eneste hospital i landet der varetager
disse operationer, og der forventes fremover at blive
foretaget 13-15 kombinerede transplantationer af nyre og
bugspytkirtel årligt.
Blot 15 minutter efter transplantationen var patientens
blodsukker normalt. Patienten, en 41-årig mand, er
udskrevet og har det godt. Han bliver nu fri for de faste
insulinindsprøjtninger og blodsukkermålinger, som han
har været afhængig af siden han var 1 år.
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nY REKOMMANDATION FOR BEHANDLING AF ORGANDONORER
Dansk Selskab for Anæstesiologi og
Intensiv Medicin har netop revideret
den nationale Rekommandation for
behandling af organdonorer.
Den nye version er tilgængelig via
Dansk Center for Organdonations
hjemmeside www.organdonation.dk.
Rekommandationens
Actioncard
for Donorterapi er blevet tilpasset
ændringerne og findes ligeledes
på hjemmesiden i den opdaterede
version.
Actioncardet kan desuden hentes
som APP til iPhone og Android.
APP’en
indeholder
desuden
Actioncardet for donordetektion og
hedder ‘Organdonation’.

OBS! Afdelingernes nøglepersoner
skal være opmærksomme på, at
revideringen af rekommandationen
kan betyde, at der skal laves rettelser
i jeres lokale instrukser, hvis hele eller
dele af rekommandationen er skrevet
ind i den lokale instruks. Dette gælder
både for lokale instrukser i DCOs
instrukssamling og for instrukser i
jeres dokumenthåndteringssystem
lokalt i afdelingen. Hvis I blot har
linket til rekommandationen fra jeres
lokalinstruks, skal I ikke foretage jer
noget

Væsentligste ændringer:
•
•
•

•
•
•
•

Ændringerne vil blive uddybet på
DCO’s Årsmøde den 20. og 21.
januar 2016

•
•
•

•

Rekommandationen gælder nu
for alle donorer – inkl. børn
Tidslinjen er revideret, bl.a.
tidspunkt for start af donorterapi
Actioncardet er opdateret,
så det følger den reviderede
vejledning
Ændringer i beh. med Natrium
Ændringer i beh. af diabetes
insipidus
Afsnittet om hormonelle
forandringer er opdateret
Der er tilføjet et afsnit om lever
og tyndtarm
Afsnittet om hjertestop er
opdateret
Koagulationsafsnittet er
opdateret
Blodtransfusionsafsnit er opdateret efter Sundhedsstyrelsens
nye retningslinjer
Blandevejledningerne er
gennemgået og tilrettet

eFTERÅRETS AFDELINGSMØDER MELLEM DCO OG INTENSIVAFDELINGERne
I løbet af efteråret besøger Dansk
Center for Organdonation alle landets
intensivafdelinger.
Formålet med møderne er at skabe
dialog mellem nøglepersonerne,
deres ledelser og DCO om,
hvordan ledelsen kan støtte op om
konkrete tiltag, der er nødvendige

for at muliggøre organdonation i
afdelingen.
Et fokusområde i år er bl.a. opfølgning
på initiativerne, vedtaget i regeringens
handlingsplan fra 2014; En afklaring
af, om hospitals- og afdelingsledelser tilbyder alle donorpårørende
en opfølgende samtale med den

afdeling hvor afdøde var organdonor,
og om ledelsesopfølgning på Organdonationsdatabasens rapporter er
blevet formaliseret.
De 22 af møderne er på nuværende
tidspunkt afholdt mens 10 stadig
mangler.
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