mandag 6. september 2021
Invitasjon til deltaker

Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon, NOROD, inviterer deg til seminar trinn 2 om organdonasjon på
Hovde Gård, Brekstad 21.- 22.09.2021.
Seminaret starter 21.09 kl. 09.30 med registrering og kaffe, programmet starter kl 10:00. Første dags program
avsluttes med middag kl 19.30. Den 22.09 starter vi kl 08:00 og avslutter kl.15.45.
Seminaret er godkjent av NSF som meritterende med inntil 15 timer for godkjenning som klinisk spesialist i
sykepleie/spesialsykepleie. Den norske legeforeningen har godkjent seminaret som valgfritt kurs for leger
under spesialisering i anestesiologi med inntil 13 timer og som valgfritt kurs for leger under spesialisering eller
etterutdanning i hjertesykdommer, nyresykdommer og nevrokirurgi med inntil 15 timer.
Deltagerne kommer fra donorsykehusene i Helseregion Midt og tilhører personellgrupper som deltar i
behandling av potensielle organgivere.
Seminaret dekker følgende emner:
- Organdonasjonsprosessen
- Det juridiske rammeverk, etikk, religion og ritualer, kommunikasjon
- Transplantasjonsvirksomheten i Norge
På NOROD sin hjemmeside www.norod.no finner du informasjon om dette seminaret. Der legger vi ut
informasjon om kurset, kursprogram og litteraturliste.
Et vellykket seminar er avhengig av aktiv deltakelse. Vi anbefaler deg å lese disse artiklene før seminaret:
- Organ donor management: Eight common recommendations and actions that deserve reflection.
Chamorro-Jambrina et al. (2017), Med Intensiva
- Expanding controlled donation after the circulatory determination of death: statement from an
international collaborative. Domingez-Gil et al. (2021), Intensive Care Med.
- Recommendations for end-of-life care in the intensive care unit: a consensus statement by the
American College [corrected] of Critical Care Medicine. Truog et al. (2008) Crit Care Med. Consent
for organ donation. Vincent & Logan (2012), British journal of anaesthesia.
NOROD bestiller og dekker utgiftene til hotellrom. Arbeidsgiver må dekke reiseutgifter.
Kontakt på e-post molofsso@ous-hf.no eller telefon 23 07 15 54 ved eventuelle beskjed.
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