Tip en 13'er i Organdonation
Download app'en "Organdonation" – hvis du ikke allerede har den på mobilen.
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Hvor mange afdøde donorer var der i Danmark i 2020?
1 124
X 224
2 324

2

For at blive udrykningssygeplejerske skal man…
1 Have interesse for organdonation og være ansat på et
neurointensivt afsnit
X Erfaring med donationsforløb, minimum 10 forløb
2 Specialuddannelse i intensivsygepleje, erfaring med
donationsforløb og gennemgået relevante kurser fra Dansk
Center for Organdonation

3

Kurset EDHEP henvender sig til?
1 Afdelingsledelser så de får praktisk og teoretisk
undervisning i kommunikation til pårørende om hjernedød og
organdonation
X Læger på intensiv, neurokirurgiske og neurologiske
afdelinger og sygeplejersker på intensiv
2 Læger og sygeplejersker på intensiv

4

Der skal altid laves 4-kars angiografi når donor…
1 Har spinale reflekser
X Kun i tilfælde hvor lægen er i tvivl
2 Når der ikke foreligger en strukturel hjerneskade

5

Hvor kan man finde vejledning for donorterapi?
1 Punkt 6, "National Guideline"
X På hjemmesiden Organdonor.dk
2 I afdelingens lokale instrukser

6

Hvis der laves 4-kars angiografi, er dødstidspunktet?
1 Når 2. Hjernedødsundersøgelse er afsluttet
X Når 2. angiografi er afsluttet
2 Når donor er retur fra operation med organudtagning
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7

Hvor finder jeg ”Skema til dokumentation af samtykke til
donation” som udfyldes og printes, der følger donor?
1 Punkt 5 i National Guideline
X I den elektroniske patientjournal
2 Punkt 4 i National Guideline

8

Hvornår bør transplantationscentret kontaktes om en
potentiel donor?
1 Når pårørende har givet tilsagn til organdonation
X Når patienten er hjernedød
2 Alle behandlingsmuligheder er udtømte og der er
formodning om, at patienten vil kunne hjernedø

9

Har COVID-19 haft en negativ indflydelse på
donationsraten?
1 Ja, der har været færre donationsforløb
X Nej, der har været flere donationsforløb end tidligere
2 Det er det samme niveau som tidligere +/- 10 donorer

10

Hvad kan pårørende til en donor efterfølgende få at vide
om modtagerne af organerne?
1 Køn, alder, grundsygdom som årsag til organsvigt
X Hvilke organer der er transplanteret, og hvordan det er gået
modtagerne af organerne
2 Hvilke organer der er transplanteret

11

Hvor længe kan organfunktionen ca. opretholdes hos en
hjernedød, der er i respirator og får intensiv terapi?
1 1-3 døgn
X Uanet tid. Så længe patienten er i respirator og får opretholdt
cirkulation til organerne, vil patienten kunne ligge meget længe
2 Under 1 døgn

12

Hvornår skal man være opmærksom på donordetektion?
1 Alle patienter der bliver indlagt med en hjerneskade
X Patienter med en GCS under 8
2 Hvis behandlingen er udsigtsløs, og der er kliniske tegn på,
at patienten kan incarcerere, idet der er progression af coma
og aftagende reaktioner på trods af fuldt behandlingsniveau

13

Pårørende har mulighed for at overvære
hjernedødsundersøgelsen?
1 Nej
X Ja
2 Ved 2. hjernedødsundersøgelse så man er sikker på - fra
den første undersøgelse - at der ikke er nogle
hjernestammereflekser
1:1, 2:2, 3:X, 4:2, 5:1, 6:X, 7:1, 8:2, 9:X, 10:X, 11:1, 12:2, 13:X
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Kontaktinformationer
Navn:
Mobilnummer:
Informationerne bruges udelukkende til at kontakte vindere.

Udarbejdet af Dansk Center for Organdonation
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