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Best Practice

• Best Practice for organdonation som 
bygger på danske og udenlandske 
erfaringer og studier anbefaler, at 
pårørende tilbydes at være med til 
hjernedødsundersøgelsen.



Best Practice

• Før hjernedødsundersøgelsen informeres 
de pårørende om undersøgelserne og om 
muligheden for spinalreflekser. Lægen skal 
overveje, om de pårørende kan deltage i 
1. og/eller 2. hjernedødsundersøgelse.

• Afhængig af lægens egne erfaringer kan 
det være hensigtsmæssigt, at de 
pårørende tilbydes at overvære 2. 
hjernedødsundersøgelse, da resultatet af 
undersøgelsen allerede er kendt



Erkendelse af at 
døden er indtrådt

• Pårørende bør have tilbud om at overvære 
hjernedødsundersøgelsen. Pårørende 
erkender ofte først, at patienten er død, 
når lægen, som en del af 
hjernedødsundersøgelsen, gennemfører 
apnøtesten



Argumenter for at lade 
pårørende deltage i 
hjernedødsundersøgelserne

• Tillid til systemet

• Forståelse af hjernedødsbegrebet

• Teknologien der holder liv i kroppen

• Pårørende som sandhedsvidne



Sorg og pårørende til 
donorer

• Det at forstå hjernedødsbegrebet var 
associeret til sorg, men der var en større 
forekomst af komplikationer til sorg blandt 
pårørende der ikke forstod 
hjernedødsprocessen

• Vigtigt at vide at det at forstå hjernedød 
har stor betydning i 
organdonationsprocessen for de 
pårørende



Overvejelser

• Fortæl pårørende om undersøgelsen inden 
deltagelse – forklar hjernedød

• Afklar hvem der forklarer de pårørende 
hvad der sker undervejs i undersøgelsen

• Sig til pårørende, at det er okay at forlade 
rummet under undersøgelsen

• Læg op til at der må stilles spørgsmål

• Det er okay at tale og fortælle om den 
afdøde under vejs f.eks. under apnø testen

• Hvis donor kan erklæres død efter 
2.hjernedødsundersøgelse – markér at 
døden nu er konstateret f.eks. ved at give 
hånd og kondolere
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