
EDHEP

EUROPEAN DONOR HOSPITAL EDUCATION PROGRAMME

BAKGRUND

EDHEP togs ursprungligen fram av Eurotransplant
Foundation, Holland. Seminariet anpassades till
svenska förhållanden, och arrangerades för första
gången i Sverige år 1993. EDHEP-seminarier har ända
sedan dess arrangeras på tre olika ställen i Sverige.

Seminariet vänder sig till läkare och sjuksköterskor
inom intensivvården som möter och tar hand om
sörjande närstående i samband med dödsfall, som kan
leda till donation av organ och vävnader.

Det finns en nationell arbetsgrupp för samordning av
EDHEP-konceptet. Regelbundna arbetsmöten hålls i
syfte att förbättra och utveckla kursen.

SYFTE

EDHEP-seminariet syftar till att ge deltagarna en ökad
medvetenhet om hur man som sjukvårdspersonal kan
använda sig själv, sin egen kunskap och erfarenhet i
mötet med människor i kris samt träna på att ge ett
dödsbud och samtala om donation.

Vidare syftar seminariet till att ge deltagarna en ökad
insikt om hur man som intensivvårdspersonal kan
underlätta närståendes möjlighet till krisbearbetning.

Slutligen bidrar seminariet till en ökad kunskap kring
lagstiftning och regelverk kring donation.

EDHEP – ETT VÄLBESÖKT  SEMINARIUM!
Deltagare, år 1993 – 2017
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EDHEP – HAR LÅNGSIKTIG EFFEKT!
Utvärdering, år 2009-2017

Före kursen Direkt efter kursen Ett år efter kursen

Nationella EDHEP-gruppen ( representanter från regionernas kursledningar)

Deltagarnas skattning av sin förmåga före och efter seminariet, på en skala mellan 1-10

En viktig och uppskattad del av EDHEP är att öva  samtalsfärdigheter 
i rollspel med fingerade närstående. 

Jag var så himla orolig för rollspelen, 

men åh så lärorikt det var… och så verkligt!

Rollspel

Antal
Kurser

Läkare Sjuksköterskor Övrigt Totalt

Göteborg 59 380 509 14 903

Malmö 49 276 442 26 744

Stockholm/ 
Uppsala

57 331 561 29 921

Totalt 165 987 1512 69 2568
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