
15.00 - 15.15     Velkomst af Helle Haubro Andersen, Centerleder i Dansk Center for Organdonation
   Præsentation af udenlandske erfaringer med DCD ved Henrik Birn, overlæge på  
    AUH Nyresygdomme

15.15 - 16.15    Oplæg ved intensivsygeplejerske Torgunn Bø Syversen fra Rikshospitalet Oslo, 
   som arbejder med DCD til dagligt og var med ved indførelsen af DCD i Norge: 
 - Hvordan organiseres og praktiseres DCD-forløb i Norge
 - Præsentation af konkrete DCD-donorforløb
 - Erfaringer og oplevelser fra pårøende til DCD-donorer

16.15 - 16.45    Pause - vi serverer en sandwich, kaffe, te m.m.

16.45 - 17.45    Arbejdsgruppen fremlægger til fælles diskussion fem retningslinjer for, hvordan  
   DCD bør praktiseres i Danmark: 
        1. Beslutning om DCD (Lars Kjærsgaard, overlæge på AAUH Intensiv C, og Inge  
               Krogh Severinsen, overlæge på AUH Operation og Intensiv)
        2. Potentielle DCD-donorer (Lars Kjærsgaard og Inge Krogh Severinsen)
        3. Dødsdiagnosticering (Hans Eiskjær, professor og overlæge på AUH Hjertesygdomme)
        4. Donationsforberedende indgreb før afslutning af aktiv behandling (Lars 
               Ilkjær, ledende overlæge på AUH Hjerte-, Lunge- og  Karkirurgi, og Hans Eiskjær)
        5. Donorbehandling efter dødens indtræden er konstateret (Lars Ilkjær og 
               Hans Eiskjær)

17.45 - 18.00    Afslutning og det videre arbejde

ORGANDONATION EFTER HJERTEDØD
 - Vær med til at diskutere forslag til nationale retningslinjer

Dansk Center for Organdonation inviterer mandag den 2. oktober 2017 kl. 15.00-18.00 til drøftelse af 
nationale retningslinjer for donation efter hjertedødskriteriet (Donation after Circulatory Death, DCD) 

- og vi har brug for din viden og dine synpunkter!

Donation efter hjertedødskriteriet indføres i flere og flere lande verden over for at imødekomme 
behovet for organer til patienter på venteliste. Langt de fleste danskere er desuden positivt indstillede 
overfor organdonation, og DCD vil øge muligheden for at imødekomme ønsket om at donorer organer. 

Dansk Center for Organdonation og Dansk Transplantationsselskab afholdte i januar 2017 et 
symposium om DCD med over 150 læger og sygeplejersker. I forlængelse af symposiet blev der 

nedsat en national arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til, hvad de overordnede retningslinjer for 
en national DCD-procedure bør indeholde.

Arbejdsgruppen vil på mødet fremlægge forslagene til fælles drøftelse. Vi håber, at mange vil komme 
og bidrage med viden og synspunkter i diskussionen af, hvad de nationale retningslinjer skal indeholde.

Det er 

GRATIS 

at deltage

Tilmeld dig på www.tilmeld.dk/nationaltmoededcd

 Vi håber, mange vil komme og deltage i drøftelsen!

Program
Mandag den 2. oktober kl 15.00-18.00 i Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby


