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Avskjed i intensivavdelingen

• Tilrettelegge for tilstedeværelse og avskjed
• Hvilke behov og ønsker har pårørende?

• Tidsplan – avklare med pårørende og tx-koordinator

• Ritualer som markerer dødstidspunktet 
• Stelle avdøde pent, lys, båreteppe, blomster

• Dødsattest, pårørendekonvolutten, brosjyrer med 
informasjon

• Planlegge oppfølgingen videre
• Gjør avtale om syning etter organuttaket

• Informer om  ettersamtale

• Kontaktinformasjon til pårørende



Sykehusprest/ samtalepartner

• Et medmenneske og samtalepartner med erfaring 
med å møte mennesker i sorg og krise

• Ritualer rundt døden

• Kan formidle kontakt med andre trossamfunn

• Syning

Prestetjenesten og

Avdeling for Likeverdige tjenester 
ved OUS



Markering av døden

DBD:
Markering av hjernedød på respirator, 
at døden har inntruffet må forklares og 
markeres.

cDCD:
Pårørende kan være der når hjertet 
stopper – det er synlig når pasienten dør.



Syning etter organuttaket

Hvor?

• i avdelingen

• i sykehuskapellet

• på hjemsted (begravelsesbyrå fakturerer)

Hvordan?
• Den døde har alle tegn på å være død.

• Avdøde er pent stelt, uten intensivutstyr.

• Forberede på hvordan den døde ser ut før man går 
inn. Illustratør: Tone Emblemsvåg

Fra «barneboka» utgitt av Stiftelsen organdonasjon



Syningsrom og kapell

Syning på syningstralle etter rettslig rettslig obduksjon ved Rikshospitalet
gjøres kun unntaksvis (eks. barn og organdonorer).  

I utgangspunktet gjøres alle syninger ved OUS på Ullevål. 
Første syning gjøres i eget syningsrom, på båre (uten kiste). Etter at 
pårørende har bestilt kiste kan syning gjøres med avdøde i kiste.

Kapellet ved Ullevål

Kapellet ved Rikshospitalet



Rettslig obduksjon

• Politiet bestemmer om det blir rettslig obduksjon
• Unaturlige dødsfall skal meldes til politiet 

• Rettslig obduksjon er normalt ikke til hinder for organdonasjon
• Transplantasjonskoordinator må informeres

• Pårørende må informeres om at syning blir forsinket med flere 
dager.

• Hvem følger opp?



Retten til refusjon av utgifter som 
følge av donasjon
§18 i Transplantasjonslova

Alle utgifter som nærmeste pårørende pådrar seg som følge av 
donasjon skal kompenseres av det regionale helseforetaket.

• I praksis mat, overnatting, parkering, transport i den tiden behandlingsforløpet 
forlenges med sikte på donasjon.

• Gjelder nærmeste pårørende

• Muntlig og skriftlig informasjon til pårørende



Ettersamtalen 
2 – 3 måneder etter dødsfallet

Gi svar på spørsmål om behandlings- og 
donasjonsforløpet

• Sikre forståelsen av at videre behandling var 
formålsløs og at død før organdonasjon

Omtanke og støtte

Pårørendes tilbakemeldinger
• viktig for vårt videre arbeid

Samle trådene slik at de pårørende 
kan gå videre i sorgprosessen



Takk

• Formidle takk for organdonasjon
• Takkebrevet

• Pårørende kan få informasjon om hvilke organer 
som ble donert. 
• Anonymitet mellom partene i donasjonsprosessen,                                                  

§17 i Transplantasjonslova



Minnemarkering 
for pårørende til organgivere

• Formidle takk
• Hilsen fra direktøren ved OUS, Helsedirektoratet 

og donoransvarlig lege/sykepleier
• En transplantert forteller

• Samtale rundt bordene 
• møte andre som har liknende erfaringer

• Musikalsk innslag

• Dikt 

• En langstilket rose



Veien videre


