
Pårørendeomsorg i 
donationsforløbet 
Lone Bøgh, udviklingssygeplejerske 



• Pårørendedagen

• Pårørendes oplevelser af 
afskedsforløbet

• Indsatsen overfor pårørende 
når de har forladt hospitalet 
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https://organdonor.dk/for-parorende/en-saerlig-
eftermiddag-for-parorende/#Tidligeredeltager
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Pårørendes oplevelser 
af afskedsforløbet

• Fortalt på pårørendedagen 
eller under et efterfølgende 
interview
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Guide og vejlede
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"De havde virkelig skabt rammerne for, at vi 
skulle få en god afsked med vores far"

"De sagde, at det var helt ok, at vi gerne ville ha’ 
en sidste øl med ham omkring sengen"
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"Jeg blev meget overrasket, da sygeplejersken spurgte, om vi ville tale 
med en præst – jeg tror, jeg kom til at sige - hvad i al' verden skal vi 
bruge ham til. Men vi blev enige om, at det måske kunne være ok, og 
det blev meget mere end ok. Han blev der rigtig mange timer, han 
snakkede med os alle og han var med i kapellet. Det havde jeg slet ikke 
forventet"

"Jeg gik jo og to foto i smug - det var med til, at jeg kan se, 
at det er sket"

"Havde vi bare vidst, at det tog så lang tid" 
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Dødstidspunktet
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"Vi kunne se det i hendes øjne – hun var der ikke" 

"Det var en mærkelig måde at skulle forstå døden på" 
"Da hun kom tilbage (fra OP), var hun rigtig død"

"Det virkede helt urimeligt, at de skulle vente så længe. Du kan sgu 
da se, hun er død - men lægen var meget striks med, at det skulle 
forgå rigtigt - og det var vel også i orden"
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Beslutningen om 
organdonation
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"Ingen vaklede i beslutningen. Vi traf beslutningen ud fra hans 
personlighed, hans mantra var, at intet må gå til spilde"

"Hans livsindstilling gav os en fornemmelse 
af hans holdning"

"Vi havde jo talt sammen, så derfor var 
det let at sige, at det vil hun gerne"
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Indsats efterfølgende

• Takkebrev 
• Opfølgende samtale
• Pårørendedag 
• Info om recipienterne
• Fane for pårørende på 

organdonor.dk

12



"Det er en smuk ting. Jeg er stolt over min mands 
beslutning om organdonation. Præsten fortalte det til 
bisættelsen" 

"Begge lunger blev doneret –
døden giver mening på den måde" 
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Indsats efterfølgende

• Takkebrev 
• Opfølgende samtale
• Pårørendedag 
• Info om recipienterne

•Fane for pårørende på 
organdonor.dk
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https://organdonor.dk/for-parorende/


