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Lokalt sykehus

Ingen nevrokirurgi

Ingen invasiv kardiologi

Flere pasientgrupper pasienter  blir overflyttet tidlig til universitets sykehus



Totalt 170000 innbyggere i hele helseforetaket

Intensiv avdeling:

Kombinert postoperativ intensiv avdeling

Sykepleiebemannet til maksimalt 3-5 intensivsenger 



Nevrolog

Radiologisk ekspertise som kan gjøre cerebral angiografi 

– ikke hele døgnet

Anestesilege tilstede døgnet rundt  (LIS/spesialist)

Ved behov kan vi få hjelp av diverse grenspesialister

nerfrolog

lungelege

kardiolog

hematolog 

osv

I hvilke avdelinger blir potensielle donorer innlagt?

Nevrologisk avdeling

Ortopedisk avdeling (hodeskade)

Hjerteavdeling (hjertestans)

Intensiv avdeling



Langt fra alle pasienter med akutt massiv intracraniell prosess 

kommer til oss eller blir hos oss.

Utfordring  når mulig organdonor blir innlagt.

Tenker man donasjon?

Sjelden prosedyre



I  Norge:

Ett transplantasjonssenter

26 donorsykehus

Hvert donorsykehus har donoransvarlig lege 

eventuelt donorgruppe

Donoransvarlig lege:

De fleste er anestesileger med tilknytning til intensiv avdeling

Men ingenting i veien for andre spesialiteter

I Haugesund

Arbeidstid avsatt: 1 dag i måneden

Universitetssykehus har mer ressurser

F eks

Ullevål har  donoransvarlig lege i 20% stilling

Rikshospitalet 25% stilling



Donoransvarlig sykepleier:

Universitetssykehus 1- til flere

Hos oss

Ressurssykepleier

engasjert

ikke noe ekstra betalt

deltar på møter/kurser

Utfordringer:

Mange

Sjelden prosedyre

Alltid noe som ikke fungerer som det skulle

Alltid noen som ikke finner fram i protokollen

Alltid noen som lurer på noe

Alltid noen som synes dette er stress



Det er nødvendig med kontinuerlig forbedringsarbeid

Donorvirksomhet i Haugesund 2010:

Ingen på avdelingen hadde noe særlig praktisk erfaring. 

Intensiv sykepleiere levde med følelsen at legene ikke 

jobbet i team med dem.

Sykepleiere stilte spørsmålstegn ved et par tilfeller der man mente

man hadde mistet donorer.

Potensiell donor situasjon på avdelingen =  mye arbeid!!!.

Ny donoransvarlig lege



Haugesund Sjukehus 2005 2006 2007 2008 2009

Realisert donasjon 1 1 1

Tall på avdøde organdonorer har vært lavt og stabilt

over lang tid.

Kunnskapsnivået?

Donoransvarlig hadde ingen formell kurs

Nevrologer.. ?

Noen av anestesilege kollegene hadde deltatt på et 

2 dagers kurs hver.

Prestetjeneste og en intensiv sykepleier deltatt på

flere kurs.

Vikarer= uvisst hvilke kunnskap de har med seg.



Ansvarsfordeling?

Ansvarsfordelingen ikke tydelig spesifisert

Hvem leder prosessen?

Et potensial til å bli bedre? 

Om ikke annet få til et bedre arbeidsmiljø



Hvor skal man begynne?

Systematisk  tilnærming

Finnes det oppskrift?



Litteraturen:

Mye publisert av spanjolene

Mange publikasjoner spesifikt 

familie avslag

kunnskapsnivå

Litteraturen:

Mye publisert av spanjolene

Mange publikasjoner spesifikt 

familie avslag

kunnskapsnivå



Mange publikasjoner om ”helhetlig” forbedringsarbeid

The Effect of a Protocol of Aggresive Donor Management: 

Implications for the National Organ Donor Shortage.

Salim A, Martin M, Brown C, Rhee P, Demetriades D Belzberg H  

J Trauma. 2006 Aug;61(2):429-33; discussion 433-5. 

A system's approach to improve organ donation.

Graham JM, Sabeta ME, Cooke JT, Berg ER, Osten WM.  

Progress in Transplantation; sep 2009; 19,3.

Improving donation outcomes: hospital development and the 

Rapid Assessment of Hospital Procurement Barriers in Donation

Laura A Siminoff, Heather MT.

Progress in Transplantation. Aliso Viejo: Jun 2009. Vol. 19, Iss. 2; p. 180.

The Tuscany quality improvement programme in organ donation: 

The first year experience, 

Matesanz R, Bozzi G, Saviozzi AR, Filipponi F,

Organs and Tssues (1) 15-20, 2004.

Gjennombruddsmetodikk



Rapid-Cycle Improvement 

Methodology

or

Model of Improvement 

Horbar JD, et al NIC/Q 2000 establishing habits for improvement in neonatal intensive care units Pediatrics 2003 Apr;111(4 Pt 2):e397-410

Brattebø G et al Effect of a scoring system and protocol for sedation on duration of patients' need for ventilator support in a surgical intensive care unit,

BMJ 2002 Jun 8;324(7350):1386-9

Hva prøver vi å forbedre?

Hvordan skal man oppnå forbedringen? 

Hvordan skal man måle resultatene? Hvordan vet 

man at en endring fører til en forbedring?

Har vi et spesifikt målbart mål?



Haugesund Sjukehus 2005 2006 2007 2008 2009

Realisert donasjon 1 1 1

”Baseline data”

Protokoll for Organdonasjon fra RH 

En rekke små tilføyelser og lokale tilpasninger

Antall dødsfall på intensiv avdelingen

Mål:

Økt antall identifiserte potensielle donorer

Økt antall faktiske donasjoner

Donor familien føler seg ivaretatt

Team



1. Organisatoriske grep

2. Utdanning av involverte yrkesgruppe

3. Kunnskap og holdninger vedrørende identifisering og 
håndtering av potensielle donorer

4. Tilnærming til den potensielle donor familie.

Forbedringsområder:

Education 

Plan for the 

Donor 

responsible 

Doctor

Assure the 

hospitals 

capacity for 

cerebral 

angiography

Written 

Routines to 

call extra 

personal to 

be 

specifically 

dedicated to 

take hand of 

the potential 

donor.

Routine for 

correct 

documentation 

in the medical 

record

Routine for 

annual 

repport from 

Donor 

Responsible 

Doctor

Routine for  

Donor 

Responsible 

Doctor  to 

contact the 

Regional 

Donor 

Transplant 

Responsible 

college if 

need. 

A     P

D     S   

A     P

D     S   

A     P

D     S   

A     P

D     S   

Donor 

Responsible 

Doctor  is 

available 

any time. 

Open 

telephone 

around the 

clock

Structural conditions



Plan and 

overview for all  

interprofesional 

donation 

courses and 

seminars

Donor Responsible 

Doctor has 

educational 

presentation for 

anaesthesiologists 

and for neurologist.

Routine for Key 

ICU nurse and  

Donor 

Responsible 

Doctor to attend 

annual meeting 

at the 

Norwegian 

Directorate of 

Health

In house One 

Day Course in 

Organ Donation 

arranged by and  

for  ICU nurses.

Letters formally 

addressed to 

physicians 

regarding donor 

information
A     P

D     S   

A     P

D     S   

A     P

D     S   

A     P

D     S   

Education

Written 

routine 

regarding  

responsibility 

distribution in 

the on call 

team, who do 

what,  and 

when. 

The 

anaesthesiologist 

in charge at the 

ICU is the 

coordinating 

professional and 

responsible for the 

process

Revision and 

adjustments of the 

routines to handle 

blood test screening 

and taking contact 

with the Transplant 

Center

Routine for mail 

correspondence to 

all professionals 

involved in the last 

potential donor 

situation to give a 

resume of the 

events. 

A     P

D     S   

A     P

D     S   

A     P

D     S   

A     P

D     S   

Donor identification



Routines for 

how the 

team should 

approach the 

grieving 

family. 

Who is 

responsible!!

Close 

collaboration with 

other specialities 

is necessary.  

ICU 

anaesthesiologist 

is the responsible 

and coordinator

Routines for 

contact the 

hospitals clergy 

service if the 

family wants to

Routine for 

arrange a 

meeting with 

the donor 

family 4-6 

weeks after a 

donation

A     P

D     S   

A     P

D     S   

A     P

D     S   

A     P

D     S   

Family approach

Det aller viktigste:

Hvem har hovedansvaret for prosessen

Hvem gjør hva

Kommunikasjon



Resultater

Rikshospitalets protokoll:

Oppdateres jevnlig

Lett tilgjengelig

Tar for seg det

juridiske

medisinsk

praktiske

http://www.norod.no/pluginfile.php/76/block_html/content/Protokoll_for_organdonasjon_Nettutgave.pdf



Lokale tilpasninger av protokoll

PROTOKOLLPERMEN ORGANDONASJON

Haugesund Sjukehus

Permen har 2 deler. Del 1 og 2 utfyller 

hverandre. 

DEL  1

Rikshospitalets protokoll for 

organdonasjon 

med egen innholdsfortegnelse. 

DEL  2

Prosedyrer som er spesielt tilpasset 

Haugesund Sjukehus. 

DEL 2    INNHOLDSFORTEGNELSE

Samarbeidsrutiner og huskelister for anestesilege og 

intensiv sykepleier

Melding av potensiell donor

Blodprøvetaking og forsendelse

Organpreservasjon

Steroider/hormonbehandling

Spesiell legeerklæring om dødsfall

Ettersamtale med pårørende

Aktuelle diagnose og prosedyrekoder



Flere leger og sykepleiere har nå økt kunnskap om 

donasjonsarbeidet.

Flere har deltatt på interne og eksterne kurs.

Godt samarbeid  med transplanstasjonssenteret og andre 

donoransvarlige.

Sykehusledelsen er positiv og er støttende.

Teamfølelsen er god.

2010

1

2011

5

2012

1

2013

1

Familie avslag                                 2                1         0           0            0



Hvorfor bry seg hvis det er kun 1 donor per år ?


