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Engagerade sjuksköterskor får hedersutmärkelse
Ann-Christin Croon och Annika Wolfbrandt, transplantationskoordinatorer i Stockholm respektive
Göteborg, har inför Europeiska Donationsdagen den 22 oktober utsetts till 2011 års hedersmedlemmar i Livet som Gåva. Båda har i sina yrkesroller under många år visat ett starkt engagemang och
entusiasm för både patienter och transplantationsverksamheten. De har även på olika sätt
aktivt verkat för att fler människor i landet ska göra sin vilja till organdonation känd.
Hedersutmärkelsen utdelades första gången 2003 och tilldelas personer som under lång tid visat ett
djupt personligt engagemang för donation av organ och vävnader utöver vad som förväntas i deras
yrkesutövning.
Ann-Christin Croon har arbetat längst i Sverige som transplantationskoordinator. I sitt arbete på
Karolinska Universitetssjukhuset har hon under många och under långa jourpass samordnat organdonationer och rest ut till olika sjukhus, både dag som natt, och assisterat vid organuttagningar. Däremellan har Ann-Christin Croon hållit i utbildningar och informationsträffar för sjukvårdspersonal, studenter, skolelever och allmänheten, många gånger utanför sitt ordinarie arbetsschema.
Annika Wolfbrandt slutade sin tjänst i somras efter närmare 20 år som transplantationskoordinator
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har precis som Ann-Christin Croon haft ett brinnande
intresse och engagemang för sitt arbete och uppfyller kriterierna med råge för att utses till hedersmedlem i Livet som Gåva. Annika Wolfbrandt har nu valt att lämna koordinatorsyrket vilket beklagas
av många inom transplantationsområdet i hela landet. Det råder en allvarlig organbrist i Sverige och
det dör patienter på väntelistan varje år. Transplantationskoordinatorernas arbete är en viktig länk i
kedjan för att organdonationer ska komma till stånd.
Utdelningsceremonin äger rum vid Storkyrkan i Stockholm lördagen den 22 oktober kl. 14.00. Riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD), själv hjärttransplanterad sedan fyra år, kommer att dela ut hederspriserna till Ann-Christin Croon och Annika Wolfbrandt.
För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Hedman, ordförande i Livet som Gåva – samverkan för donation av organ och vävnader, tel. 070-718 16 70, hakan@famhedman.se

Livet som Gåva är en nationell samverkansorganisation som har till syfte är att vara opinionsbildare i
frågor om donation av organ och vävnader. I Livet som Gåva ingår både patientorganisationer och företrädare för medicinsk profession.
www.livetsomgava.nu
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