Tip en 13'er i Organdonation
Til personale på intensiv
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_______________________________________________________________________________
1
Kurset "EDHEP – kommunikation med pårørende"
henvender sig til?
1 Afdelingsledelser, så de får praktisk og teoretisk
undervisning i kommunikation til pårørende om hjernedød
og organdonation
x Læger og sygeplejersker på intensivafdelinger samt læger
på neurologiske afdelinger
2 Alle læger og sygeplejersker, der gerne vil lære noget om
organdonation
_______________________________________________________________________________
2
Hvornår skal man være opmærksom på om en patient
er potentiel donor?
1 Hvis patienten har en svær hjerneskade, ligger i respirator,
al livsforlængende behandling er ophørt og der er kliniske
tegn på incarceration
x Ved alle patienter der bliver indlagt på intensiv
2 Når patienten har en hjerneskade og er under 60 år gammel
_______________________________________________________________________________
3
Hvornår bør transplantationscenteret kontaktes om en
potentiel donor?
1 Efter samtalen med de pårørende
x Når patienten er erklæret hjernedød
2 Når patienten har en svær hjerneskade, ligger i respirator,
behandlingsmuligheder med henblik på overlevelse er udtømt
og der er kliniske tegner på incarceration
_______________________________________________________________________________
4
En udrykningssygeplejerske kan i et organdonationsforløb hjælpe med at:
1 Overtage patientforløbet
x Indgå i samtalerne med de pårørende, i donorplejen og
-behandlingen samt andre opgaver i donationsforløbet
2 Undersøge om patienten er registreret i Organdonorregisteret
_______________________________________________________________________________
5
Hvor i National Guideline kan du finde vejledning til
donorpleje og behandling?
1 Punkt 6 i National Guideline
x Punkt 3 i National Guideline
2 Punkt 1 i National Guideline
_______________________________________________________________________________
6
Hvad er spinalreflekser?
1 Spinalreflekser er svar fra rygmarven på kropsstimuli
og er aldrig viljebestemte. Spinalreflekser modsiger
ikke diagnosen hjernedød
x Viljestyrede reflekser
2 Tegn på at patienten ikke er hjernedød
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_______________________________________________________________________________
7
Spinalreflekser kan behandles med relaksantia:
1 Når spinalreflekserne viser sig
x Mellem 1. og 2. hjernedødsundersøgelse
2 Efter 2. hjernedødsundersøgelse
_______________________________________________________________________________
8
I folderen "Til pårørende – om hjernedød og
organdonation" er der bl.a. information om:
1 Hvad hjernedød er, hvad spinalreflekser er, mulighed for
organdonation og afskeden
x Hvorfor de pårørende helst skal svare "Ja" til organdonation
2 Hvordan organdonation er med til at øge livskvaliteten hos
recipienten
_______________________________________________________________________________
9
Pårørende bør tilbydes at overvære hjernedødsundersøgelserne?
1 Ja
x Nej
2 Ja, men kun 2. hjernedødsundersøgelse
_______________________________________________________________________________
10 I hvilket af følgende eksempler skal der laves en 4-kars
angiografi?
1 Patienten har spinalreflekser
x Patienten har en anoxisk hjerneskade som følge af hjertestop
2 Patienten har en stor hjerneblødning (SAH) med tydelig
strukturel storhjernelæsion, der er fastslået som dødelig
_______________________________________________________________________________
11 I et donationsforløb spørger vi om tilladelse til videregivelse
af de pårørendes adresser – hvorfor gør vi det?
1 For at de pårørende kan modtage et takkebrev og en invitation
til pårørendedagen
x For at have alle data til registrering i Organdonationsdatabasen
2 Så det er muligt for transplantationskoordinatoren, at stille dem
spørgsmål om donor i efterforløbet
_______________________________________________________________________________
12 Hvor mange afdøde donorer var der i Danmark i 2021?
1 137
x 105
2 78
_______________________________________________________________________________
13 I 2021 var den ældste donor?
1 56 år
x 65 år
2 83 år
_______________________________________________________________________________
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Kontaktinformationer
Navn:
Mobilnummer:
Informationerne bruges udelukkende til at kontakte vindere af "Tip en 13'er".

Udarbejdet af Dansk Center for Organdonation
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