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Tidligere, nuværende og fremtidige projekt

Hjertestopbehandling af organdonorer:

Interviews og fokusgrupper med
personalet på danske intensivafdelinger

Hjerte, Lunge og Hornhindetransplantation:

Feltarbejde Rigshospitalet, Hornhindebanken
Interview med læger, sygeplejersker, 
teknikere, og organmodtagere

”NEJ” Et antropologisk studie af manglen på donororganer:

Interview studie af pårørende der har sagt nej til donation
og personalet der arbejder med donation på afdelingerne.

Spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen (CPR-udtræk) og registrerede donorer 
(fundet på Facebook-gruppen)

Projektet er støttet af Hjerteforeningen og ansøgt i Helsefonden
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Afhandlingen viser:

Organdonation: ikke kun 
ja eller nej 

”Rationelt valg med 
følelsesmæssig pris”

Ændring i dødsproces

Skaber erfaringer i socialt 
samspil med personalet og 
samfundet

”ORKESTRERING AF DØD”
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Afhandlingens resultater:

Organdonation er en ”underlig” måde at dø på. Det må
oversættes til noget velkendt for at blive acceptabelt og give 
mening

• Ritualisering af døden, tillid

• Håbet ændrer sig 

• Æstetiseringen i alle faser

• Organernes sociale liv, gaven, 
den gode borger

• Vigtigheden af at fortælle historier
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Afhandlingens anbefalinger: (13 stk s 270)

Udpluk: 

Mere konkret information om organudtagning

Bedre faciliteter for donorpårørende 

Tilbud om at se afdøde på afdelingen efter udtagning

Fokusere på børn som pårørende

Nationalt opfølgning for pårørende

Bruge familier aktivt som eksperter i udviklingen

Socialt netværk, sammenkomst for pårørende
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Det gode DONATIONSFORLØB for pårørende

Hvad er det ? Hvor længe varer det ?

Afhænger af perspektiv:

•Til der er svaret ja eller nej ?

•Til organerne er ude ? – eller ”inde” ?

•Til familien har forladt sygehuset ?

•Til familien ikke tænker 

på det mere ?

For de fleste familier fortsætter 

tanker, overvejelser og spørgsmål om donation

i mange måneder og år.
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Det GODE donationsforløb for pårørende

Forslag: bevæge os fra ideal om ”Godt” forløb 
til praksis  omkring ”Omsorgsfuldt” forløb

Tænke pårørendeomsorg som omsorg for 

de pårørende og ikke en vej mod at øge 
donorraterne med flere samtykker (groft sagt)

Tænke pårørendeomsorg 
mere helhedsorienteret og 
ikke afgrænset i tid og sted.

Donationsforløb ofte tæt 
knyttet til mindet om afdøde
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Det gode donationsforløb FOR PÅRØRENDE

• Skal familien støttes efter deres, vores eller andres definitioner af 
forløbet ? 

• Kan pårørendeomsorg betale sig, hvis ikke det hænger sammen med 
kampen for samtykket til donation. Skal det ”betale sig” ?

• Udfordring: kan og skal (?) omsorgen fortsætte udover afdelingerne, 
og hvordan ? Fra pårørendes perspektiv: JA !

• Hvordan opstartes og udføres og fortsættes omsorgsfulde forløb for 
pårørende? Gode intentioner versus fordeling af konkret ansvar 

• Mit bud: ANSVAR: Afdelinger, DCO, Sundhedsstyrelsen, politikere
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PÅRØRENDEOMSORG  

BAKSIM – en forskningsbaseret model for pårørendeomsorg
(mit udkast – kommentarer er meget velkomne)

Beslutningen 
Afskeden
Kroppen
Spørgsmålene
Interessen
Minderne

Modellen er IKKE kronologisk – den er orienteret omkring temaer, 
der spiller en rolle i alle faser af forløbet for pårørende. 

(FX minder om afdøde artikuleres i beslutningsproces, og beslutningen om donation udgør del af
minderne om afdøde i historierne i månederne og årene efter)
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- Kan tænkes som 
et molekyle der   
udgør grundstoffet 
”pårørendeomsorg”



BESLUTNINGEN

Temaer : Håbet – ændring af håbet
Døden – en proces
Information – hvad sker der løbende
Tillid – kunne man redde ?
Tvivl om hvad afdøde ville, hvad er det rigtige
Samspillet med personalet *
Tanker om kroppen, angst for skamfering

Handlinger der udtrykker omsorg:
Kontinuitet i personalet - Faglighed og empati 
Ærlighed, forklaring, Svare på de spm, der ikke bliver stillet (tage styring)
Lytte til de pårørende, rumme dem og deres ønsker og deres tvivl
Støtte dem til at træffe deres beslutning - bekræfte
Tilbud om psykologhjælp
Rumme kritikken, vrede og de ”dårlige historier”
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AFSKEDEN

Temaer: Sige farvel til person, til krop 
Tid til afskeden – RUM til afskeden
Synlige død, visheden om den
Orkestrere at andre familiemedlemmer får sagt farvel
Forlade hospitalet og kapellet *
Begravelsen, Myndigheder, Papirarbejde
Hverdagen, ændringer familierelationer, struktur

Handlinger der udtrykker omsorg (på afdelingen og i tiden efter):

Have omgivelser der muliggør værdig og rolig afsked
Give tid og tage styring
Samarbejde med kapel så omsorg sikres i hele forløbet, god service  
Spørge ind til temaer om begravelse, familielivet og hverdagen.
Informere om afdødes udseende og forberede og ruste OG berolige
Være et kompas i afskeden = give familien retning og ord
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KROPPEN

Temaer: Beskytte og respektere afdødes krop
Brugbarhed og værdighed er ikke to forskellige ting
Hvad sker der med kroppen i OP hvor andre tager over?
Hvordan ser kroppen ud efterfølgende 
Hvor er organerne henne ?? 
”Kunne han egentlig mærke noget” – hvorfor bedøvelse

Handlinger der udtrykker omsorg (på afdelingen og i tiden efter):

Den gode sygepleje der allerede udføres, fagligheden
Inddrage familien i pleje hvis muligt
Give plads og tid til at være tæt på – synligheden efter *
Anerkende og besvare spørgsmål omkring behandling og operation 
både på sygehuset og efterfølgende
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SPØRGSMÅLENE

Temaer: Forløbet
Tvivlen  - imødekommes uanset tid 
Eftersamtale – flere udformninger, flere emner
Bekræftelsen - Sikre tillid og tryghed omkring forløb
Efterforløb, Sorggruppe
Accept, socialt og samfundsmæssigt

Handlinger der udtrykker omsorg (på afdelingen og i tiden efter):

Tilgængelige eksperter, rummelige lyttere (før under og efter)
Håndtere tvivl og give information om nytteværdi *
Anerkendelse af ikke at være alene. 
Tilbud om materiale i tekst og billede
Kontakt til andre med samme erfaringer 
Følelsen af at blive set og hørt
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INTERESSEN

Temaer: (Dobbelt: interesse for familien og den familien viser andre)
For recipienterne – nytten af organerne
Fortælle om afdøde og forløbet – er der et publikum ?
Lære mere om det organisatoriske i forløbene – konkret viden *
Samvær med andre der har været i samme situation
Bidrage med viden – nytte i lidelsen, Kan bruges til andet end ”JA”

Handlinger der udtrykker omsorg (på afdelingen og i tiden efter):

Give tid både under og efter forløbet. Forklaring og lytte
Tydeliggøre deres valg var vigtigt. Anerkend for beslutning
Give mulighed for at fortælle egen historie og lytte til andres. 
Turde stille de ”frække” spørgsmål. Overholde de aftaler man laver
Brug deres viden. ”Jeg ringer for at høre om jeres forløb, men også for at 
lære af jeres erfaringer til at blive bedre her på afdelingen” *
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MINDERNE

Temaer: Tak – respekten fra sygehuset skal fortsætte
Huske afdøde - knyttet til beslutning og forløb(eftermæle)
Anerkendelse, Bekræftelse af beslutningen 
Afrunde en livshistorie – måske skabe en alternativ 
Fortælle historien om afdøde og om donation *
Minder er her både private og offentlige

Handlinger der udtrykker omsorg (på afdelingen og i tiden efter):

Vise at beslutning er værdsat. Opfattes som respektfuldt.
Hjælp dem med at gøre organdonation til en del af deres historie
Giv et forum til at formidle, dele erfaringer. 
Hjælpe med at afdøde og hans/hendes liv ikke er usynligt. 
Håndtere og rumme de dårlige historier også.
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Hvad kan gøre donationsforløb mere omsorgsfulde

• Bedre fysiske forhold på afdelingerne

• Ro og respekt omkring donors krop og selve afskeden

• Klar og tillidsfuld dialog – herunder info om processer i donation

• Bedre opfølgning, muligheder for at stille spørgsmål og få svar

• Sikre alle familier får tak, føler sig set og hørt, får information

• Sikre at der er socialt netværk for pårørende, forum, hotline, publikum

Erkende at omsorg for pårørende er et område der kræver samarbejde
mellem mange aktører og ikke kun finder sted på afdelingerne = ansat 
en person på DCO der har opfølgning til pårørende som hovedprioritet
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Mange tak !

Spørgsmål er velkomne

Anja Marie Bornø Jensen
anja.jensen@sund.ku.dk
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