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udrykningssygeplejersken med i alle donationsforløb
Rigshospitalets neurointensive
afsnit har sammen med
intensivafdelingerne i Region
Hovedstaden og i Region Sjælland med
succes afprøvet, om det praktisk kan
lade sig gøre, at der helt automatisk
kommer en udrykningssygeplejerske
ud i de intensive afdelinger, når det
sammen med transplantationscentret er
vurderet, at afdelingen har en potentiel
donor.
Fra 1. marts 2015 vil det automatiske
element i ordningen gælde i alle
regioner. Personalet behøver
ikke længere at bede om at få
en udrykningssygeplejerske ud
til donationsforløb. Vagthavende
transplantationskoordinator /
transplantationskirurg sørger for, at
udrykningssygeplejerskerne involveres.
Udrykningssygeplejerskerne er
organiseret under Dansk Center
for Organdonation og er ansat
i de neurointensive afdelinger.

Udrykningssygeplejerskerne indgår i
et frivilligt beredskab. De er med i de
donationsforløb, som er i egen afdeling,
hvor langt de fleste donationer finder
sted. Herudover kommer de ud til
donationsforløb i de øvrige afdelinger
på eget hospital og til forløb på
regionshospitalerne. De kan tilkaldes
døgnet rundt.
I 2014 var udrykningssygeplejerskerne
ude i alt 32 gange til donationsforløb
i intensivafdelingerne på
regionshospitalerne eller på en
af de øvrige intensivafdelinger
på universitetshospitalerne. Kun
i fire tilfælde blev der gennemført
donationsforløb uden, en
udrykningssygeplejerske blev kaldt ud.
Den nationale målsætning er, at der
deltager en udrykningssygeplejerske i
alle donationsforløb.
Læs mere om udrykningsfunktionen på
organdonation.dk
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ny børnebog om organdonation
I februar vil alle intensivafdelinger få
tilsendt børnebogen, som kan udleveres
til familier, der har børn med som
pårørende i donationsforløb. Bogen
indeholder to historier om børn og
deres oplevelser med organdonation og
transplantation.
Bogen er tiltænkt børn i skolealderen
og som en hjælp til forældre,
sundhedspersonale og andre, der
indgår i kredsen omkring børnene i
samtalen om dette emne.

Bogen er oprindelig skrevet på norsk,
og i forbindelse med oversættelsen
til dansk, har den været sendt til
kommentering hos familier, som tidligere
har haft børn med i donationsforløb.
Tilbagemeldingerne har været meget
positive, nogle ville gerne have haft
bogen, mens de stod i donationsforløbet
- andre gav udtryk for, at de havde
manglet den i efterforløbet.
Bogen uddeles gratis til hospitalerne.
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Best practice

Antal donorer i Danmark, hvorfra mindst ét organ er
udtaget til transplantation i perioden 2008-2014

Ultimo 2014 udsendte Dansk Center for
Organdonation tre rapporter til landets
intensivafdelinger om best practice for
organdonation og kommunikation med
pårørende. Rapporterne samler erfaringer og
gode løsninger fra Danmark og udlandet.
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I “Best practice for organdonation” er angivet
19 best practice punkter, der sikrer høj kvalitet
i hele donationsforløbet, der kan føre til, at
donationen realiseres.
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Antal donorer, hvorfra mindst ét organ er udtaget til transplantation

Antallet af organdonorer nåede i 2014 op på i alt 80.
I gennemsnit blev der udtaget 3,5 organ pr. donor, som
kom patienter i og uden for Danmark til gavn.
I alt fik 357 danske patienter et nyt organ i løbet af 2014,
heraf fik 110 en nyre fra levende donorer.
Se flere nøgletal for 2014 på organdonation.dk			
							

De danske erfaringer er uddybet i rapporten,
“En beskrivelse af god fagpraksis på
organdonationsområdet – En rapport baseret
på resultaterne fra casebaseret audit.”
Best practice for samtalerne med pårørende
om organdonation er særligt beskrevet i
”Guideline for kommunikation med pårørende
om hjernedød og organdonation”.
Rappporterne kan findes på organdonation.dk

temadag om organdonation i aarhus d. 10. marts og københavn d. 28. maj
Det har deltagere på temadagen sagt:
“Temadagen giver øget viden om sammenhængen i
donationsprocessen. Der bliver sat fokus på donordetektion
og kontakt med transplantationskoordinator. “
“Jeg har fået ny viden om udrykningssygeplejerskens
rolle i et forløb.”
“Det gør indtryk at høre pårørende fortælle om, hvordan det
er at stå i et forløb, høre om ritualer omkring dødstidspunkt
og i det hele taget omsorgen overfor de pårørende.”

Interesseret? - Du kan stadig nå at tilmelde
dig én af forårets temadage om organdonation
- kursusgebyret betales af Dansk Center for
Organdonation.
Tilmeldingsfrist i Aarhus 10. februar
Tilmeldingsfrist i København 25. marts
Læs mere om temadagen og tilmeld dig på
organdonation.dk
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Særligt for donationsansvarlige nøglepersoner
Årsmøde for donationsansvarlige nøglepersoner 2015

Dansk Center for Organdonation
har netop afholdt Årsmøde
for donationsansvarlige
nøglepersoner og deres ledelser.
Donationsansvarlige læger,
sygeplejersker og deres ledelser,
var samlet fra hele landet til
undervisning, workshops,
oplæg, faglige diskussioner og
vidensdeling.
110 deltagere fik i løbet af
Årsmødet præsenteret emner som

strakte sig fra arbejdet med best
practice, etiske
problemstillinger omkring
hvem og hvad der bestemmer
“Hvad er det gode liv” til
splitlevertransplantation og overset
donorpotentiale præhospitalt.
Præsentationerne fra Årsmødet
finder du her
Årsmødet 2016 afholdes 20.-21.
januar 2016, i Fredericia

Funktionsbeskrivelse for donationsansvarlige nøglepersoner pr.1. februar 2015
Den 26. januar 2015
blev den reviderede
funktionsbeskrivelse sendt ud til
alle landets donationsansvarlige
nøglepersoner og ledelser på
intensivafdelinger.
I den reviderede
funktionsbeskrivelse er
rammerne for funktionen
præciseret, herunder at
afdelingsledelsen udpeger
én læge og én sygeplejerske
som donationsansvarlige
nøglepersoner i intensivafdelingen. Opgaverne under
de fem ansvarsområder, som
nøglepersonerne har ansvaret

for at varetage, er ligeledes
tydeliggjort.
Funktionsbeskrivelsen har været
i høring i intensivafdelingerne
i oktober – november 2014 og
er gennemgået på Årsmødet
for donationsansvarlige
nøglepersoner og ledelser i
januar 2015.
De indsendte kommentarer er alle
indarbejdet.
Se funktionsbeskrivelsen og de
opgaver der skal løses
inden for funktionens ramme.
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