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Webinar om

organdonasjon (NOROD trinn I)
og transplantasjon
4. mai 2021
Et kurs for helsepersonell og andre som er interesserte i temaet

Vi tar forbehold om endringer.
Program og påmelding på www.norod.no
Kurset er gratis.
Pålogging webinar: Link med pålogging til Teams sendes ut i forkant av
webinaret, til den e-mail adresse deltageren vil ha tilgjengelig på
kursdagen. NB! OUS og HSØ-nettverk gir vanligvis ikke tilgang til
Teams. Man må bruke personlig datamaskin/iPad/mobil.
Kursgodkjenning:
Det undersøkes med ulike faggrupper om kursbevis kan gis for
deltagelse på webinar.
Kursarrangør: Avdeling for organdonasjon i AKU og
transplantasjonskoordinatorene i KIT ved Oslo universitetssykehus
og NOROD – Norsk ressursgruppe for organdonasjon

Tema
Organdonasjonsprosessen
Identifisering av potensielle donorer
Lovverk om donasjon og samtykke
Organbevarende behandling
Dødsdiagnostikk
Kommunikasjonen med og ivaretagelsen av pårørende
Transplantasjon av ulike organer, tildeling, resultater
Immunsupprimerende behandling og
oppfølging av transplanterte

Tirsdag 4. mai 2021
Med forbehold om endringer
WEBINAR om ORGANDONASJON og TRANSPLANTASJON
08.00 – 08.30

Registrering pålogging

08.30 – 08.35

08.55 – 09.15

Velkommen ved møteleder, presentasjon av dagen, program/læringsmål/chatt
Dag Wendelbo Sørensen, donoransvarlig lege/anestesilege, OUS Ullevål
Hva sier loven om organdonasjon og samtykke?
Urs Christen, transplantasjonskoordinator, OUS Rikshospitalet
Livet på nytt – møte med en transplantert, Karianne Viken

09.15 – 09.30

Pause 15 minutter

09.30 – 09.50

Hvem er en potensiell donor? Blodprøver og melding av en potensiell donor til transplantasjonskoordinator
Dag Wendelbo Sørensen, anestesilege, OUS Ullevål
Organisering av organdonasjon i Norge og donasjonsprosess
Stein Foss, transplantasjonskoordinator fra OUS Rikshospitalet

08.35 – 08.55

09.50 – 10.10
10.10 – 10.25

Pause 15 minutter

10.25 – 10.45
10.45 – 11.05

Hvordan diagnostisere død ved opphevet blodtilførsel til hjernen?
Angelika Sorteberg, nevrokirurg, OUS Rikshospitalet
Organbevarende behandling, Bjørn Petter Benterud, anestesi- og donoransvarlig lege, OUS Rikshospitalet

11.05 – 11.50

Lunsj 45 minutter

11.50 – 12.20

Fasene i donasjonsforløpet i intensivavdelingen og samtalene om organdonasjon
Torgunn Bø Syversen, intensivsykepleier, OUS Ullevål
Ventelister – hvem, hva, hvor? Hvordan evalueres og tildeles organer?
Trygve Thorsen, transplantasjonskirurg OUS Rikshospitalet

12.20 – 12.40
12.40 – 12.55

Pause 15 minutter

12.55 – 13.15

Hvordan foregår transplantasjon av ulike organer, immunsuppresjon og oppfølging av mottagere,
Kristine Fasting, transplantasjonskirurg OUS Rikshospitalet
Kikk i krystallkula – hva bringer fremtiden? Pål-Dag Line, transplantasjonskirurg, OUS Rikshospitalet

13.15 – 13.35
13.35 – 13.50
13.50 – 14.10
14.10 – 14.30

Pause 15 minutter
Pårørendes erfaringer og opplevelser med organdonasjon, Anne Stine Eger Mollestad
Oppsummering, svare på spørsmål fra chatt’en og «take home messages»
Dag Wendelbo Sørensen, anestesilege OUS Ullevål

