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Sundhedsstyrelsens faglige 
anbefalinger for pårørende 
i DCD forløb

Fokusområder:

• Pårørendeomsorg i afskedsforløbet

• Tilrettelæggelse af den sidste tid

• Når respiratorbehandlingen afbrydes og patienten dør

• Opfølgning til pårørende



Pårørendeomsorg i  
afskedsforløbet

Et donationsforløb er også et 
afskedsforløb, og dette skal varetages 
med stor opmærksomhed i DCD -
processen

Omsorgen for de pårørende vil på de 
fleste områder være identisk med den 
sædvanlige omsorg i et afskedsforløb. 



Tilrettelæggelse af den 
sidste tid
• Familien informeres om, at alle 

behandlingsmuligheder med 
henblik på overlevelse er udtømte 

• Samtale om muligheden for 
organdonation

(vanlig praksis)



Der skal for hvert forløb lægges en plan, 
som familien skal informeres om og 
guides igennem.

• Den lindrende og beroligende behandling 
fortsætter, indtil patienten kan konstateres 
død

• Det vil være nødvendigt at fortsætte den 
del af behandlingen, der sikrer organernes 
funktion

• Der er tid til at planlægge og gennemføre 
afskedsritualer. 



• Et DCD-forløb strækker sig over 
mange timer, og pårørende skal 
guides i forhold til hvornår, hvordan 
og hvor, de kan tage afsked med 
den døende

• Når tidspunkt, sted og procedurer 
for ophør af livsforlængende 
behandling er fastsat, skal det 
drøftes med de pårørende. 



Når respirator 
behandlingen afbrydes

Forinden

• Tydelig  information om, hvordan ophør 
af den livsforlængende behandling 
kommer til at foregå, herunder:



• hvad der kommer til at ske, og hvad de kan forvente at se (no touch)

• de kan vælge at være til stede 

• at der inden ophør af behandling kan foretages forskellige forberedelser
til operationen

• der kan være mange mennesker på stuen, og der vil være kommunikation 
mellem dem

• at afdøde straks bliver kørt til operationsstuen 
eller

at der straks etableres lokal perfusion af de organer, der skal doneres for at 
bevare disse. 



Forts.

• det kan ikke med sikkerhed loves, at patienten kommer til at donere
- organdonation vil kun være en mulighed, hvis døden 

indtræder inden for 3 timer

• det kan være nødvendigt at afbryde donationsforløbet før de 3 timer, hvis 
organerne pga. af svært nedsat blod- og iltforsyning har lidt så stor 
skade, at de ikke er egnede til transplantation

• der gives lindrende behandling,  uanset om mulighed for donation ikke 
længere er tilstede – til døden er konstateret

• hvis donation ikke bliver en mulighed, skal det være aftalt hvor 
afskedsforløbet skal afsluttes.



”Jeg synes det er barsk, at de ikke må 
røre ham - og så sendes ud af stuen”

”Når pårørende er informerede om, 
hvad de kan forvente, og om hvornår 
de kan se og røre den afdøde, anser 
jeg det som en ordentlig afsked”

”Der er jo en tidsramme og hvis pt først 
dør efter 2½ time, har de så kun en ½ 
time til at sørge? ”



Opfølgning til pårørende

Tilbyd samme opfølgning som vanligt:

• Opfølgende samtale

• Information om recipienterne

• Invitation til pårørendedag

• Modtage takkebrev 


