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Pasient med alvorlig 
hjerneskade

Potensiell organdonor?
Organer egnet for 

donasjon?
Sannsynlighet for å oppnå 

hjernetamponade?

Erkjennelse av at 
livreddende behandling 

er nytteløs

Beslutning om 
tilbaketrekking av 

livreddende behandling. 
Intensivbehandling 

fortsetter

Informasjon til pårørende                    Håp                  Håp om overlevelse avtar                                                                 samtykke til organdonasjon

Klinisk dødsdiagnostikk og 
objektiv påvisning av 

opphevet blodtilførsel -
Cerebral angio /

CT angio

Dødserklæring

Organdonasjon
på operasjonsavdeling

Beslutte tilbaketrekking 
all livsforlengende 

behandling
Mulig med cDCD= controlled

Donation after Circulatory Death

DBD = Donation
after Brain Death 

Livreddende 
intensivbehandling

Respirator

Opphevet cerebral 
blodtilførsel? Ja

N
ei



Planlegg samtalen
Behandlingsteamet må snakke sammen:

• Hva vil vi med samtalen? 

• Hvem vil vi snakke med?

• Hva vet vi om pasient / om pårørende?

• Er vi (helsepersonellet) en ressurs for hverandre? 
– Har vi felles forståelse / mål?

– Rolleavklaring 

• Plan for videre forløp
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Samtalen. 

RAMMEFAKTORER:

– Skjermet rom

– Gi calling/vakttelefon til andre

– La pårørende sitte sammen

– Tillat fluktvei

– Alltid lege og sykepleier

– Fagkunnskap om organdonasjon
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”Verktøykasse” for samtale

1.  Enkelt språk!
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”Verktøykasse”
2. Nonverbal  kommunikasjon

3. Investere i begynnelsen - sjekk ut hva de har forstått! 

4.  Forberede på dårlige nyheter

5. Få fram hovedpoenget ditt tidlig

6.   Aktiv lytting

– Tid!   Tål stillheten!

– Fange opp hintene som pårørende sender 

– Fasiliterende aktiviteter: speile, legitimere, støtte, anerkjenne, 
påpeke…

– Gjenkjenn/anerkjenn følelsesutbrudd
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Hva hvis donasjon ikke lar seg gjennomføre?
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Omsorg ved livets slutt

• God omsorg og lindring ved livets slutt er sentralt både for den 
døende pasienten og de pårørende som skal leve videre. 

• For de fleste som nærmer seg døden, er det viktigste å 
oppleve minst mulig smerte, ha sine nærmeste rundt seg og få 
god pleie. 

• En organdonasjon kan også bli oppfyllelsen av personens 
ønske. 

11



12



Ettersamtale

• Støtte de etterlatte

–oppklare uklarheter

– gi råd / mobilisere egne ressurser

– avdekke evt. behov for annen hjelp 
/formidle kontakt

• Få respons på prosess

• Formidle  tilbakemelding /takkebrev
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• Avdelingen har ansvar for å lage system

• Ulike tilnærminger

• Pasientansvarlig spl. ringer etterlatte etter 4-6 uker (når papirer er 
kommet fra RH)

– Hvordan har de det?

– Inviterer til møte

• Organisere ettersamtalen praktisk, ”skreddersy” etter behovet:

– Etterlatte tar med evt støttepersoner

– Hvem ønsker etterlatte å snakke med?

– 1 time

– Privat setting
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