
Kvalitetsudviklingsprojekt 

Dialogguide til den opfølgende 

samtale med donorpårørende 

Oplæg til Årsmødet for organdonation 

januar 2019 

Charlotte Daugbjerg og  

Inge Holst Lauridsen  



Baggrund i litteraturen 

Opfølgning på Best Pratice – hvordan kan vi 

gøre samtalerne bedre? 

Mange får ikke stor erfaring i disse samtaler – 

kan vi optimere dem med en guide ? 

Kvalificering af samtalerne 

 

Hvorfor? 



Afrunding af en stressfyldt periode for de 

pårørende 

Afdække uafklarede spørgsmål hos de 

pårørende 

Skabe ny viden for de professionelle herunder 

få feedback på det konkrete forløb 

 

Hvorfor disse samtaler? 



   at udarbejde en dialogguide til den gode 

opfølgende samtale med pårørende til 

organdonorer, således at samtalen kan 

gennemføres professionelt, kvalificeret 

og omsorgsfuldt med de pårørendes 

behov og præferencer som 

udgangspunkt. 

 

Formålet med projektet 



   Udarbejde guiden med udgangspunkt i 

evidens på området  

 

   Efterfølgende kvalificere guiden ved 

interview  

 

Metode 



Dialogguide 



Evidens 



Hvor findes guiden? 



2 interviews med sygeplejersker 

 

-én erfaren i samtalerne, tager alle 

afdelingens opfølgende samtaler 

 

-èn uerfaren i samtalerne, tager kun 

samtaler i forløb hvor hun selv har været 

involveret 

 

Resultater 



Henholdsvis 4 og 8 uger efter forløbet. 

 

  ”For jeg tror, at hvis man ringer tidligere, så 

har det ikke helt nået at bundfælle sig  - så 

er det mere de praktiske ting – men hvis 

der er gået 2 måneder, så er de ligesom 

kommet lidt videre selv og er kommet i 

gang med deres egen sorgproces. Så ved 

de, hvor det gør ondt” 

 

Tid for samtalen 



 Telefoninterview 

 Anvendt som guide 

 God hvis samtalen går i 

stå 

 Gav rettesnor for samtalen 

 

 

Hvordan blev guiden anvendt? 



   ”Det at have guiden foran mig, når jeg taler i 

telefonen – der fortæller om, hvad man kan tale 

om, kan sagtens bruges.  

    Inde ved os er det mig, der har alle samtalerne 

– men hvis der kommer en tid, hvor jeg har brug 

for en afløser, så er den rigtig dejlig at have, når 

du slet ikke har nogen erfaring, fordi den guider 

dig hele vejen igennem. Det er et redskab, der 

kan bruges” 

 

Resultater 



 Betydningen for pårørende med 

opfølgning 

 Værdifuld for personalet 

 Faglig tilbagemelding 

 Ris og ros 

 Motivation for det fremtidige arbejde 

 

Perspektivering 



Charlotte Daugbjerg.   

Tlf.nr.:9766 1815/2539 3921 

charlotte.daugbjerg@rn.dk 

 

Inge Holst Lauridsen.  

Tlf. nr.: 7918 2646/2221 4555 

Inge.holst.lauridsen@rsyd.dk 

 

 

Ved spørgsmål – kontakt os gerne  
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