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1 Indledning  
Denne audit indgår som den første i et forløb med fokus på Best Practice på 

organdonationsområdet i Danmark. Auditten er gennemført i december 2013, og der indgik 

3 sager fra forskellige hospitaler. Fagpanelet bestod af 8 udvalgte eksperter på området. 

Formålet med auditforløbet er at beskrive, hvad Best Practice er i Danmark og give 

anbefalinger til, hvad der kan gøres fremadrettet for at udnytte viden om Best Practice 

bredt, herunder hvilke udfordringer, der kan være i denne forbindelse.  Den casebaserede 

auditmetode er valgt, fordi den er egnet til at indsamle viden om, hvad der sker på tværs af 

et patientforløb, med udgangspunkt i datakilder fra flere perspektiver, fx journalen fra 

afdelingen, interview med involveret personale, retningslinjer og dokumenter fra Dansk 

Center for Organdonation (DCO). Samtidig sidder en række fageksperter med i panelet og 

vurderer de konkrete sager, og giver derved deres input og begrundelser herfor.  

 

Målet er at kunne beskrive, hvad der skal til for et forløb går godt med henblik på at kunne 

udbrede god praksis. 
 
Da dette er første audit, må anbefalingerne tages med det forbehold, at de kan blive 

redigeret i den endelige version, som offentliggøres efter sidste auditforløb. Processen for 

auditforløbet er, at fagpanelet efter auditmødet læser denne opsamling fra CFK og mødes 

for at kvalificere konklusionerne, samt uddrage læring til næste audit og ønsker til 

eventuelle justeringer af vurderingsskemaet.  

 

CFK er ansvarlig for formuleringen af denne opsamling, mens auditpanelet står inde for 

indholdet af anbefalinger.  

 

Figur 1 viser processen for et organdonationsforløb, og pilene illustrerer mulige fald-

grubber for, at et donationsforløb mislykkes.  
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Figur 1: Donationsforløbet1  

                                                                  

 
1 TX er i denne sammenhæng transplantationskoordinatoren.  I Region Syddanmark modtages donormeldingen af den vagthavende transplantationskirurg, og i det øvrige Danmark modtages 
meldingen af vagthavende transplantationskoordinator. Koordinatorerne er uddannet sygeplejersker, dog er koordinatorfunktionen i Region Syddanmark delt mellem de vagthavende 
transplantationskirurger og transplantationskoordinatorerne. 
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2 Organisering 
Styregruppen, som har valgt auditpanelet og udviklet vurderingsskemaet, består af syv 

fagpersoner sammensat på tværs af landsdele og på tværs af profession og erfaringsområder. De 

er markeret med en stjerne i tabel 1. DCO er repræsenteret med to medlemmer i styregruppen, men 

kun den ene repræsentant indgår i audit.2   

 

Tabel 1 Deltager i audit 1  

  Navn Titel  

    
Karen- Lise Welling*  Overlæge, anæstesiolog  Rigshospitalet 

Inge Severinsen*  Overlæge, anæstesiolog AUH 

Else Marie Tram*  Transplantationskoordinator, sygpl., AUH 

Charlotte Daugbjerg*  Sygpl, regional donationsansvarlig, Aalborg  

Universitetshospital 

Inge Holst Lauridsen* Afdelingssygpl. Sydvestjysk Sygehus 

Tina Meltzer Rørholm* AC-fuldmægtig, DCO 

Vagn Eskesen Neurokirurg, overlæge, Rigshospitalet  

Marcela Carlsson  Overlæge, anæstesiolog, Odense 

Universitetshospital  
* Er en del af styregruppen 

 

De to paneldeltagere, som ikke sidder i styregruppen, er begge fra afdelinger, hvor der blev 

behandlet en sag på mødet.  

 

Fra CFK deltog sygeplejerske (MI) Ghita Ølsgaard og sociolog Pernille Bjørnholt Nielsen, som 

faciliterede mødet.   

 

3 Datagrundlag  
Denne opsamling er baseret på resultaterne af auditmødet i december, og derved de faglige skøn 

og drøftelser, som blev givet på auditmødet. Paneldeltagerne har vurderet sagsforløbene ved at 

besvare vurderingsskemaet med 11 forskellige spørgsmål opdelt på fem temaer. Paneldeltagerne 

har taget udgangspunkt i sagsmateriale fra tre sager i perioden:  juli – oktober 2013, fra følgende 

hospitaler:  

 

Rigshospitalet, neurointensiv  

Odense Universitetshospital, intensiv   

Aarhus Universitetshospital, neurointensiv   

 

Journaler, DCO afrapporteringsskema fra udrykningssygeplejersker og læger, retningslinjer og 

interview med involveret personalet, indgår alt sammen som sagsmateriale. Navn og cpr-numre på 

patienterne er blevet anonymiseret i journalmaterialet og navne på interviewpersonerne fremgår 

ikke.  

 

                                                                  

 
2 Sygeplejerske, MKS  Lone  Bøgh er således også et styregruppemedlem, men indgår ikke i auditmøderne 
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Ved sammensætning af auditpanelet er der valgt repræsentanter fra mindst to af de pågældende 

sager samtidig med, at der er gennemført interview med mindst en person fra de udvalgte sager.  

Der blev til denne audit gennemført tre interviews, et for hver af de tre sager, som blev behandlet. 

To interviews med involverede sygeplejersker og et interview med en donationsansvarlig 

nøgleperson.  

 

Inddragelse af personer, som har personligt kendskab til sagerne er en styrke i forhold til at give 

uddybende information om sagernes konkrete forløb, da ikke alt er dokumenteret på skrift.   
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4 Anbefalinger  
På baggrund af beskrivelserne af de gode forløb eller de aspekter som kunne optimeres på er der 

udledt følgende anbefalinger.  

 

Tabel 2 De opsummerede anbefalinger på tværs af forløbet er:   

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
1 Donordetektion  Skærpet opmærksomhed på og tidlig opdagelse af mulige 

donorer. Brug af Actioncard for donordetektion   

2 Donordetektion Kontakt til TX ved de første tegn på at patienten vil inkarcere 

3 Donordetektion Praksis med, at alle potentielle donorer meldes til TX ved 

kliniske tegn på, at patienten vil inkarcere. Det er derved TX, 

som træffer beslutning om, hvorvidt patienten kan godkendes 

som donor 

4 Donordetektion Opmærksomhed på, at en potentiel donor ikke på forhånd 

afvises pga. manglende a-grafi i huset. Forberede de 

pårørende på en ny situation 

5 Donordetektion  Kontakt til TX bør ske inden samtalen med de pårørende. 

Hermed er tjek af donorregistret og afdækning af  

donorpotentiale  klaret 

6 Melding af donor Det er lægen, som ringer til TX. Der kan gøres undtagelse i 

særlige situationer  

7 Melding af donor Lægen er forberedt og kan give en korrekt resumeret 

anamnese i forhold til mulig organdonation 

8 Melding af donor Der benyttes et enslydende tjekskema  på landets TX-centre 

for de oplysninger, der er nødvendige for det videre forløb  

9 Melding af donor Optimal anvendelse af organdonationskorpset kræver viden 

herom, god kommunikation og forventningsafstemning.   

10 Hjernedødsundersøgelsen Pårørende kan tilbydes at deltage i hjernedødsundersøgelsen 

11 Hjernedødsundersøgelsen  ”Den kliniske hjernedødsundersøgelse – tjeklisten” følges  

12 Donorbehandling ”Rekommandationen for behandling af voksne organdonorer” 

følges  

13 Pårørendekontakt  Pårørendesamtaler tages adskilt fra patienten i et ordentligt 

uforstyrret rum 

14 Pårørendekontakt Informationen og budskabet bygges trinvist op undervejs. De 

pårørende får ikke besked om udsigtsløs behandling og 

organdonation på en gang  

15 Pårørendekontakt Det er lægen der første gang bruger ordet hjernedød og 

organdonation, og taler sammen med sygeplejersken om 

processen for samtalen, når donorregistret er tjekket  

16 Pårørendekontakt Kommunikationen og omsorgen for de pårørende tager 

udgangspunkt i de pårørendes behov. Samtalers indhold 

opbygges over flere faser, hvor der gives tid til 

samtykkebeslutning og at forstå prognosen. Samtalerne 

evalueres, og der tilbydes eftersamtale.   

 

Afsnit 5 er opdelt på temaer og redegør for argumentationen bag anbefalingerne opdelt på de fem 

temaer.  
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Hvad får organdonationsforløb til at lykkes?  

I supplement til anbefalinger er det auditpanelets vurdering, at følgende faktorer kan have 

betydning for at forløbene lykkes:  

 at patienten har taget stilling til spørgsmålet om organdonation  

 at organisationen er opmærksom på donordetektion og kan håndtere situationen, når den 

opstår   

 at fagpersonerne får tidlig kontakt til TX 

 at der er kontinuitet i personalebemandingen, og at læger og sygeplejersker arbejder på en 

kompetent måde med patient- og donorbehandlingen  

 at udrykningskorpset fra DCO er tilkaldt og tilstede, samt at arbejdsdelingen er tydelig 

 at forløbet deles i to faser - én med fuldt behandlingsniveau og én med donorbehandling 

 at der opretholdes fuldt behandlingsniveau, indtil det er afklaret med de pårørende, hvad 

der efterfølgende skal ske 

 at det er et kort forløb, men ikke kortere end at de pårørende kan følge med og få 

informationen trinvist 

 at flytning til andet hospital (fx pga. a-grafi) ikke bliver en hindring for personalet i at spørge 

de pårørende om donation  

 

Grafisk illustreret kan tegningen fra figur 1 modificeres således, at samtalen med de pårørende 

ligger efter donorregistret er tjekket for forskellige organer. Figur 2 viser dette, samtidig er hvert 

tema markeret i hver sin farve på figuren.  
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Figur 2 Donationsforløbet justeret3 4 

 

                                                                  

 
3 Hver farve indikerer et tema  
4 TX er i denne sammenhæng transplantationskoordinatoren. I Region Syddanmark modtages donormeldingen af den vagthavende transplantationskirurg og i det øvrige Danmark modtages 
meldingen af vagthavende transplantationskoordinator. Koordinatorerne er uddannet sygeplejersker, dog er koordinatorfunktionen i Region Syddanmark delt mellem de vagthavende 
transplantationskirurger og transplantationskoordinatorerne. 
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5 Temaer for det gode forløb 
Generelt kan der for forløbene skitseres følgende elementer, som har betydning for at et 

forløb lykkes på en god måde. De fem elementer er blevet drøftet som centrale 

nedslagspunkter i forløbet, og udgør temaerne i vurderingsskemaet:  

1. Donordetektion  

2. Melding af donor 

3. Diagnosticering af hjernedød 

4. Donorbehandling 

5. Pårørendekontakt (samtaler/omsorg)  

 

Efterfølgende bliver der først vist anbefalingerne for hvert tema for sig, hvorefter 

begrundelserne for anbefalingerne uddybes.  

 

Tema 1. Donordetektion  

Der er udledt følgende anbefalinger til Best Practice for donordetektion:  

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
1 Donordetektion  Skærpet opmærksomhed på og tidlig opdagelse af mulige donorer. 

Brug af Actioncard for donordetektion   

2 Donordetektion Kontakt til TX ved de første tegn på, at patienten vil inkarcere   

3 Donordetektion Praksis med at alle potentielle donorer meldes til TX ved kliniske tegn 

på, at patienten vil inkarcere. Det er derved TX, som træffer 

beslutning om, hvorvidt patienten kan godkendes som donor  

4 Donordetektion Opmærksomhed på, at en potentiel donor ikke på forhånd afvises 

pga. manglende a-grafi i huset. Forberede de pårørende på en ny 

situation 

5 Donordetektion  Kontakt til TX bør ske inden samtalen med de pårørende. Hermed er 

tjek af donorregistret og afdækning af donorpotentiale  klaret. 

 
Anbefaling 1-3 handler om at være godt forberedt og være et skridt foran, således at 

timing bliver god.  

Anbefaling 4 knytter an til pårørendesamtaler (tema 5), hvor det på dette tidspunkt ved 

donordetektion, handler om sikre god kommunikation ved at tage ét skridt ad gangen og 

bygge samtalerne ovenpå hinanden.   

 

Det betragtes som god praksis, når en donor identificeres tidligt, det samme gælder for 

tidlig kontakt til transplantationskoordinatorfunktionen. Tidlig betyder i denne 

sammenhæng, inden patienten inkarcerer. Når personalet er opmærksomme og 

identificerer, at en patient er i risiko for inkarceration, kan TX kontaktes allerede der, med 

henblik på, om patienten er registreret donor. Når dette gøres tidligt, har lægen den viden 

inden vedkommende tager første samtale med de pårørende, hvilket kan hjælpe i det 

følgende forløb og ved den kommunikation, der foregår mellem læge og pårørende.  

 

Indtil donorpotentiale og samtykke er afklaret gives fuld aktiv understøttende terapi.  

 



 

 12 

Barrierer ved donordetektion  

Mulige barrierer i denne fase kan være en behandlingsmæssig tilbageholdenhed af frygt 

for at bringe patienten i en tilstand, hvor der intet potentiale er for rehabilitering.   

 

Manglende viden om, hvad der kan føre til hjernedød og opmærksomhed på området er en 

anden barriere. Brug af Actioncard for donordetektion og en praksis om, at alle mulige 

donorer skal ringes ind om til TX, kan afhjælpe, at nogle mulige donorer afskrives før der 

egentlig er velovervejet grundlag herfor.  

 

En tredje barriere kan være manglende mulighed for at foretage a-grafi på stedet, og 

patienten derved skal flyttes. At overkomme denne barriere handler om indstillingen hos 

personalet, hvor det er vigtigt, at patienten ikke på forhånd vælges fra blandt personalet 

ud fra en betragtning om, at det bliver for besværligt eller uoverskueligt for de pårørende, 

uden at de er blevet spurgt. Dernæst hvorvidt de er i stand til at få forklaret de pårørende, 

at for organdonation kan blive en mulighed, så skal patienten flyttes mhp. at få stillet 

hjernedødsdiagnosen. Samtidig kan det være en barriere, hvis de hospitaler, der kan 

udføre a-grafi, ikke er indstillet på og har kapacitet til at modtage patienten.  

 

Tema 2. Melding af donor  

Der er udledt følgende anbefalinger til Best Practice for melding af donor:  

Nr. Sted i forløb   Anbefaling *5 

      
6 Melding af donor Det er lægen, som ringer til TX. Der kan gøres undtagelse i særlige 

situationer  

7 Melding af donor Lægen er forberedt og kan give en korrekt resumeret anamnese i 

forhold til mulig organdonation 

8 Melding af donor At der på landets TX-centre benyttes et enslydende tjekskema for de 

oplysninger, der er nødvendige for det videre forløb  

9 Melding af donor Optimal anvendelse af organdonationskorpset kræver viden herom, 

god kommunikation og forventningsafstemning 

 

God fagpraksis er, som beskrevet ved tema 1, at TX kontaktes ved kliniske tegn på 

inkarceration og inden samtale med de pårørende. Helt grundlæggende kan der være tale 

om, at patienten er registreret i donorregistret og ikke ønsker at blive organdonor, hvorved 

mange overvejelser og processer kan afsluttes inden de iværksættes.  

 

Kontakten til TX bør være en læge, da lægen har behandlingsansvaret. Samtidig er der 

gode eksempler på, at lægen kan uddelegere den videre kontakt med TX til sygeplejersken. 

Det videre forløb kan aftales indbyrdes mellem sygeplejerske og læge så kompetencerne 

udnyttes bedst muligt.  

 

I kontakten med afdelingen er det vigtigt for TX, at få en korrekt resumeret 

patientanamnese i forhold til mulig organdonation. Dette for at mindske eventuel spildtid. 

Auditpanelet vurderer, at inddragelse af TX så tidligt som muligt er god fagpraksis, det vil 

sige før samtale med pårørende.   

 
                                                                  

 
5 Anbefaling 1 under donordetektion handler om melding af donor og gælder ligeledes her.  
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Brug af organdonationskorpset 

Når korpset er tilkaldt, er det vigtigt, at informationen kommer ud til det personale, der 

passer patient og pårørende, så de ved, hvem de skal samarbejde med. 

 

Når personalet fra korpset ankommer, er det vigtigt for en god opgaveløsning at fordele 

kompetencerne i forhold til donor og de pårørende. Sygeplejerskerne forventnings-

afstemmer og fordeler opgaverne samt arbejder som et team. Teamet fokuserer på, at de 

pårørende skal opleve kontinuitet i deres kontakt med personalet.  

 

Udrykningssygeplejerskerne skal opfattes som en hjælp, idet de har en stor kompetence i 

donationsforløb. 

  

Det vurderes som vigtigt at udbrede kendskab til organdonationskorpset, og hvad deres 

funktion er.  

 

Et forslag handler om, at oplyse mere om organdonation på afdelingerne, men i form af 

cases og i kort tid af gangen, eksempelvis 5 min på en morgenkonference. Store 

forkromede undervisningsforløb anbefales ikke, men korte og hyppige. 

  

Barrierer  
Det kan være en barriere, hvis personalet ikke oplever, at der er en tydelig adskillelse 

mellem modtager og afgiver siden i donationsforløbet. Adskillelsen er nødvendig for at 

personalet, der har patienten, ikke oplever, at der er risiko for at blive beskyldt for at 

varetage modtagerens interesser.   

 
Der er vigtigt, at nødvendigt udstyr er klar på afdelingen, som fx KIT-kassen, der skal være 

fyldt op med glas ol.   

 

For at minimere risikoen for, at vigtige oplysninger kan mistes eller ikke bliver givet videre, 

anbefales det, at der på landets TX-centre benyttes et enslydende tjekskema for de op-

lysninger, der er nødvendige for det videre forløb. 

 

Især for de almen intensive afdelinger, kan det være en barriere for den person, som 

kommer ud, hvis der ikke er den rette kendskab til udrykningsfunktionen, og vedkommende 

derved ikke får mulighed for at udfolde og gøre brug af sine særlige kompetencer. 

Udrykningssygeplejerskerne har større kompetencer inden for donorpleje, men det 

udnyttes bedst hvis vedkommende indgår som del af et velfungerende team (jf. 

”Evaluerings af organdonationskorpsets udrykningsfunktion” 2011, CFK).   
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Tema 3. Diagnostisering af hjernedød 

Til tema 3 er der udledt følgende anbefalinger til Best Practice for hjernedøds-

undersøgelsen:  

 

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
10 Hjernedødsundersøgelsen Pårørende kan tilbydes at deltage i hjernedødsundersøgelse 

11 Hjernedødsundersøgelsen ”Den kliniske hjernedødsundersøgelse – tjeklisten” følges 

 

Første hjernedødsundersøgelse fortages tidligst 6 timer fra tabet af bevidsthed og ophør 

af spontan respiration. Hjernedødsundersøgelsen foretages af to læger. Den ene er den 

læge, der har ansvaret for patienten og den anden skal være speciallæge i neurologi eller 

neurokirurgi. Der skal foretages to hjernedødsundersøgelser med mindst 1 times 

mellemrum, og tjeklisten for den kliniske hjernedødsundersøgelse fra Dansk 

Neurokirurgisk Selskabs følges hver gang.  

 

Pårørende kan overvære hjernedødsundersøgelsen, men det anbefales, at de informeres 

grundigt om, hvorledes den bliver foretaget, inden de deltager. Et forslag kunne være, at 

det først er ved anden undersøgelse, de er med, hvorved lægen allerede har lavet testen én 

gang. Det kan virke meget hårdt at overvære den, med bl.a. test for smertestimuli, og der 

kan også forekomme spinalreflekser undervejs. Sidstnævnte kan være begrundelse for, at 

nogen ikke tilbyder deltagelse, da patienten kan synes som levende, med risiko for at 

pårørende kan komme i tvivl. Fjernelsen af respiratoren, der er en del af apnøtesten, er 

samtidig det tidspunkt, hvor de pårørende ofte oplever, at patienten ”virkelig” er død. Det 

er den generelle vurdering, at deltagelse skal tilbydes, men der skal gives god information 

forinden. 

 

Tema 4. Donorbehandling   

Følgende anbefaling til Best Practice for donorbehandling er udledt:  

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
12 Donorbehandling ”Rekommandationen for behandling af voksne organdonorer” 

følges  

 

For at donorpleje og behandling optimeres er det vigtigt, at vejledningerne er kendte og 

bliver benyttet. Det er anbefalingen, at ”Rekommandationen - behandling af voksne 

organdonorer” følges. Især er det vigtigt, at være opmærksom på dette på de afdelinger, 

hvor der sjældent er organdonationsforløb. 
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Tema 5. Pårørendekontakt  

Der er udledt følgende anbefalinger til Best Practice for pårørendekontakt:  

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
13 Pårørendekontakt  Pårørendesamtaler tages adskilt fra patienten i et ordentlig 

uforstyrret rum 

14 Pårørendekontakt Informationen og budskabet bygges trinvist op undervejs. De 

pårørende får ikke besked om udsigtsløs behandling og 

organdonation på en gang  

15 Pårørendekontakt Det er lægen der første gang bruger ordet hjernedød og 

organdonation, og taler sammen med sygeplejersken om 

processen for samtalen, når donorregistret er tjekket  

16 Pårørendekontakt Kommunikationen og omsorgen for de pårørende tager 

udgangspunkt i de pårørendes behov. Samtalers indhold 

opbygges over flere faser, hvor der gives tid til 

samtykkebeslutning og at forstå prognosen. Samtalerne 

evalueres, og der tilbydes eftersamtale.   

 

Kontakten til de pårørende og deres til- eller fravalg til organdonation er afgørende for om 

forløbet ender med en donation eller ej. Efterfølgende er opridset centrale aspekter af 

samtalerne med de pårørende. Samtalerne udgør en væsentlig del af kontakten til de 

pårørende, og vurderes at have betydning for god fagpraksis. Samtidig har omgivelser og 

timing ligeledes betydning.  

 

Omgivelser 

Når de pårørende skal informeres om patientens dårlige prognose, er det vigtigt, at der er 

ro omkring dem. En information bør ikke foregå på en gang, hvor der kommer andre 

personer.  Et pårørenderum, hvor samtalen kan gennemføres uforstyrret, er en nødvendig-

hed. Et opmærksomhedspunkt ift. nye sygehusbyggerier er, at pårørenderum ikke 

nødvendigvis er medtænkt.  

 
Hvornår bringes organdonation på banen, og hvornår bruges ordet hjernedød?  

Samtalen hvor organdonation nævnes er et afgørende tidspunkt i forløbet. Der tales først 

om organdonation, når de pårørende har fået at vide, at alle behandlingsmuligheder er 

udtømt, og at døden er nært forestående. Det vurderes at være god praksis, at informere 

de pårørende om, hvorvidt patienten er registreret i donorregistret, og hvilken stilling 

patienten selv har taget til emnet. Dette er vigtigt i forhold til at tilpasse kommunikationen 

til de pårørende, hvis fx vedkommende selv har ønsket at donere sine organer kan 

indgangsvinklen til at tale om organdonation være dette, hvor de pårørende som sådan 

ikke skal tage stilling til organdonation.   

 

Det er vurderingen, at brugen af ordet ”hjernedød” som diagnose, skal først gives, når 

patienten har været igennem de to hjernedødsundersøgelser. Det vil sige relativt sent i 

forløbet. Samtidig er det vurderingen, at hjernedød som sandsynlig tilstand og mulighed 

for organdonation skal leveres af en læge.  
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Faseinddelt tilgang til samtalerne  

Forberedelse af samtalen  
Auditpanelet vurderer, at det er god fagpraksis, når læge og sygeplejerske lige har vendt 

med hinanden, hvad der overordnet skal siges til de pårørende.  

 

Samtale om prognosen for patienten og hjernedød 
Det bør være lægen, der informerer om prognosen, idet det er lægen, der har ansvaret for 

behandlingen, men at en sygeplejerske deltager i samtalen og kan følge op på 

informationerne. Det er vurderingen, at information om dårlig prognose gerne må foregå i 

små steps, således at de pårørende følelsesmæssigt kan følge med. En mulig tilgang er at 

sige, at det kan gå to veje, således at personalet informerer, men uden at tage håbet fra de 

pårørende, så længe det ikke endeligt er afgjort.  

At der varsles om risiko for død undervejs, og at der tages et skridt ad gangen har en 

forberedende virkning.   

 

Samtaler om samtykke  
I de situationer, hvor patienten ikke er registreret i donorregister, skal de pårørende have 

tid til at diskutere samtykke. De skal ikke have en oplevelse af, at der står nogen og venter 

på at tage organerne. Hvis de siger nej, kan lægen vende tilbage og høre nærmere om, 

hvorfor de siger nej ved senere samtale, hvilket giver dem tid til refleksion. Der kan 

anvendes en undersøgende tilgang til ”det umiddelbare/spontane nej”.  

 
Evaluering af pårørendesamtaler 
Auditpanelet vurderer, at det generelt er godt, at fagpersonerne lige kort evaluerer 

pårørendesamtaler. Feedback til hinanden på samtalerne kan bare være et anerkendende 

nik, at her gjorde vi det ok. Det kan være en særlig god ide, der hvor de pårørende siger nej 

til organdonation, at læge og sygeplejerske sammen evaluerer samtalen, idet det kan 

skyldes den faglige metode.  

 

Pårørendeomsorg  

Personalet skal være opmærksomme på, om de pårørende skal skånes i visse situationer, 

hvor det kan virke voldsomt at være tilskuer. Dette kan fx være, når operationspersonale 

kommer og henter patienten, eller hvis der er små børn tilstede. Det handler om at 

informere grundigt forinden og evt. gøre brug af tilbud, så som inddragelse af 

sygeplejersker, der er særligt uddannet i børneomsorg eller tilbud om samtale med en 

præst eller psykolog.  

 

Personalet skal hele tiden have for øje, at de pårørende skal leve med denne oplevelse 

bagefter.  

 

Det kan diskuteres, hvorvidt pårørende skal overvære hjernedødsundersøgelsen. Hvis de 

ønsker det, kræver det en grundig information om, hvad der skal ske, hvorfor og hvordan, 

jf. afsnit om hjernedødsdiagnosen.  

 
Opfølgning med pårørende af donationsforløbet 

 

En eftersamtale for de pårørende en måneds tid efter, vurderes at være et godt tilbud, 

uanset om den afdøde er blevet donor eller ej. I de tilfælde, hvor der har været 
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organdonation, og de pårørende ønsker det, orienteres de om, hvorledes det er gået 

modtagerne af organerne. Der bør indarbejdes sikre rutiner/arbejdsgange for dette. Det 

kan give dem en mening og en oplevelse af, at det trods alt har gjort nytte. Det kan bidrage 

til de ”gode historier”. Dette har både en effekt i forhold til de pårørende, men lige så 

meget en positiv effekt i forhold til personalet. Feed back til personalet gennem 

eftersamtalen kan give anerkendelse for god faglig indsats og være motiverende for 

afdelingen. Det kan være med til at fremme andre forløb, når personalet får at vide, at de 

gjorde det godt i situationen, hvor de skulle stille nogle svære og ubehagelig spørgsmål til 

de pårørende, der har været i en meget sårbar position.  

 

Barrierer  

Det kan være en barriere for personalet at skulle tale om organdonation, når der skal 

spørges til en lang liste med organer herunder sener og knogler, altså dele af kroppen, der 

ikke er livsnødvendige. Det kan opleves som grænseoverskridende at spørge til så mange 

ting på en gang.   
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1 Indledning  
Denne audit indgår som anden og sidste audit i et forløb med fokus på Best Practice på 

organdonationsområdet i Danmark. Auditten er gennemført i januar 2014, og der indgik 3 

sagsforløb fra forskellige hospitaler. Fagpanelet bestod af 8 udvalgte eksperter på 

området. Formålet med auditforløbet er at beskrive, hvad Best Practice er i Danmark og 

give anbefalinger til, hvad der kan gøres fremadrettet for at udnytte viden om Best 

Practice bredt, herunder hvilke udfordringer, der kan være i denne forbindelse.  Den 

casebaserede auditmetode er valgt, fordi den er egnet til at indsamle viden om, hvad der 

sker på tværs af et patientforløb, med udgangspunkt i datakilder fra flere perspektiver, fx 

journalen fra afdelingen, interview med involveret personale, retningslinjer og dokumenter 

fra Dansk Center for Organdonation (DCO). Samtidig sidder en række fageksperter med i 

panelet og vurderer de konkrete sager, og giver derved deres input og begrundelser herfor.  

 

Målet er at kunne beskrive, hvad der skal til for et forløb går godt med henblik på at kunne 

udbrede god fagpraksis. 
 
Anbefalinger i denne audit er sammenholdt med anbefalingerne fra første audit og det vil 

fremgå, hvorvidt den enkelte anbefaling er lig anbefalingen fra audit 1 eller ny. Processen 

for auditforløbet er, at fagpanelet efter auditmødet læser denne opsamling fra CFK og 

mødes for at kvalificere konklusionerne, samt uddrage læring til den samlede auditrapport.  

 

CFK er ansvarlig for formuleringen af denne opsamling, mens auditpanelet står inde for 

indholdet af anbefalinger.  

 

Figur 1 viser processen for et organdonationsforløb, og pilene illustrerer mulige fald-

grubber for, at et donationsforløb mislykkes.  
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Figur 1: Donationsforløbet1 
Hver pil illustrer overgangene og en mulig risiko for at forløbet ikke lykkes  

  

                                                                  

 
1 TX er i denne sammenhæng transplantationskoordinatoren.  I Region Syddanmark modtages donormeldingen af den vagthavende transplantationskirurg, og i det øvrige Danmark modtages 
meldingen af vagthavende transplantationskoordinator. Koordinatorerne er uddannet sygeplejersker, dog er koordinatorfunktionen i Region Syddanmark delt mellem de vagthavende 
transplantationskirurger og transplantationskoordinatorerne. 
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2 Organisering 
Styregruppen, som har valgt auditpanelet og udviklet vurderingsskemaet, består af syv 

fagpersoner sammensat på tværs af landsdele og på tværs af profession og erfaringsområder. De 

er markeret med en stjerne i tabel 1. DCO er repræsenteret med to medlemmer i styregruppen, men 

kun den ene repræsentant indgår i audit.2   

 

Tabel 1 Deltager i audit 2  

  Navn Titel  
    
Bo Bergholt  Overlæge, Neurokirurgisk afd., AUH 

Inge Severinsen*  Overlæge, anæstesiolog AUH 

Else Marie Tram*  Transplantationskoordinator, sygpl., AUH 

Charlotte Daugbjerg*  Sygpl, regional donationsansvarlig, Aalborg 

Universitetshospital 

Inge Holst Lauridsen* Afdelingssygpl. Sydvestjysk Sygehus 

Tina Meltzer Rørholm* AC-fuldmægtig, DCO 

Inger Lundbak Donationsansvarlig sygpl., ITA Slagelse  

Bettina Knudsen Sygeplejerske, Intensiv, Sydvestjysk Sygehus

* Er en del af styregruppen 

 

De tre paneldeltagere, som ikke sidder i styregruppen, er alle fra afdelinger, hvor der blev behandlet 

en sag på mødet.  

 

Fra CFK deltog sygeplejerske (MI) Ghita Ølsgaard og sociolog Pernille Bjørnholt Nielsen, som 

faciliterede mødet.   

 

3 Datagrundlag  
Denne opsamling er baseret på resultaterne af auditmødet i januar, og derved de faglige skøn og 

drøftelser, som blev givet på mødet. Paneldeltagerne har vurderet sagsforløbene ved at besvare 

vurderingsskemaet med 12-14 forskellige spørgsmål opdelt på seks temaer. Paneldeltagerne har 

taget udgangspunkt i sags materiale fra tre sager i perioden:  januar – september 2013, fra følg-

ende hospitaler:  

 

Sydvestjysk Sygehus, Intensiv  

Slagelse Sygehus, ITA  

Aarhus Universitetshospital, afdeling I   

 

Journaler, DCO afrapporteringsskema fra udrykningssygeplejersker og læger, retningslinjer og 

interview med involveret personalet, indgår alt sammen som sagsmateriale. Navn og cpr-numre på 

patienterne er blevet anonymiseret i journalmaterialet og navne på interviewpersonerne fremgår 

ikke.  

 

                                                                  

 
2 Sygeplejerske, MKS  Lone  Bøgh (DCO) og overlæge Karen-Lise Welling (Rigshospitalet) er således også medlemmer af 

styregruppe, men indgår ikke dette auditmøde.  
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Ved sammensætning af auditpanelet er der valgt repræsentanter fra de pågældende sager 

samtidig med, at der er gennemført interview med mindst en person fra de udvalgte sager.  

Der blev til denne audit gennemført fire interviews, et for hver af de tre sager, som blev behandlet 

samt et ekstra interview med en central læge fra et sygehus i Region Nordjylland, hvor de har 

håndteret flere donationsforløb. De tre interviews med de involverede fagpersoner var ligeledes 

læger.  

 

Inddragelse af personer, som har personligt kendskab til sagerne og afdelingerne er en styrke i 

forhold til at give uddybende information om sagernes konkrete forløb og fagpraksis på afdelingen, 

da ikke alt er dokumenteret på skrift.   
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4 Beskrivelse af god fagpraksis   
På baggrund af beskrivelserne af de gode forløb eller de aspekter som der kunne optimeres på, er 

der udledt følgende anbefalinger: 

 

Tabel 2 De opsummerede anbefalinger på tværs af forløbet er:   

(Anbefalinger markeret med * er gengangere fra audit 1)  

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
1* Donordetektion  Skærpet opmærksomhed på og tidlig opdagelse af mulige 

donorer. Brug af Actioncard for donordetektion   

2 

 

Donordetektion Forespørgsel til TX bør ske når de behandlingsmæssige tilbud 

er udtømt, og der er kliniske tegn på, at patienten kan 

inkarcerere 

3* Donordetektion Kontakt til TX bør ske inden samtalen med de pårørende. 

Hermed tjek af donorregistret 

4  Donordetektion Det er TX der træffer beslutning om, hvorvidt patienten kan 

godkendes som donor uanset tænkelige kontraindikationer 

5* Donordetektion Opmærksomhed på, at en potentiel donor ikke på forhånd 

afvises pga. manglende a-grafi i huset. Forberede de 

pårørende på det ændrede forløb 

6 Donordetektion Når der gives besked om, at patientens tilstand ikke fører til 

overlevelse pga. uoprettelig hjerneskade skal neurokirurgen 

gøre opmærksom på muligheden for donorpotentiale overfor 

den behandlingsansvarlige læge 

7 Donordetektion  Undervisning til forskellige personalegrupper på akut, 

anæstesi- og intensivafdelinger med henblik på 

donordetektion  

8 Donordetektion Brug af organdonationskorpsets udrykningsfunktion  

9* Hjernedødsundersøgelsen Pårørende kan tilbydes at deltage i hjernedødsundersøgelsen 

10* Donorbehandling ”Rekommandationen for behandling af voksne organdonorer” 

følges 

11 Donorbehandling   De pårørende kan informeres om forløbet og forventede 

komplikationer, der kræver handling med henblik på 

organbevaring  

12* Donorbehandling  Optimal anvendelse af organdonationskorpsets 

udrykningsfunktion kræver viden, god kommunikation og 

forventningsafstemning 

13* Pårørendekontakt  Pårørendesamtaler tages adskilt fra patienten i et uforstyrret 

rum  

14* Pårørendekontakt Informationen og budskabet om hjernedød og mulig 

organdonation bygges trinvist op i samtalerne  

15*3 Pårørendekontakt Samtalerne med de pårørende evalueres løbende af lægen og 

sygeplejersken  

16* Pårørendekontakt  De pårørende tilbydes eftersamtale 

17 Planlægning af 

organudtagning  

At ledelsessystemet sikrer, at der stilles patologer, 

bioanalytikere o.l. til rådighed så svar på test kan skaffes 

rettidigt.  

 
                                                                  

 
3  
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Afsnit 5 er opdelt på temaer og redegør for argumentationen bag anbefalingerne opdelt på de seks 

temaer.  

 

Hvad får organdonationsforløb til at lykkes?  

I supplement til anbefalinger er det auditpanelets vurdering, at følgende faktorer kan have 

betydning for at forløbene lykkes:  

 

- At der gives rettidigt opmærksomhed på donorpotentiale  

- At der er den rette timing, at afdelingen er på forkant med situationen   

- At bemandingen er i orden, det gælder både personale på egen afdeling, tilgængelig af 

røntgenlæger på assisterende afdelinger og adgang til patologer samt mulighed for fx at 

lave nattest af fx HIV prøve   

- At der er den rette faglige viden til stede  

- At organiseringen fungerer. Herunder at personalet ved hvem der gør hvad, at det er let at 

gå til. De behøver ikke have den fulde viden herom, men viden om hvilke instrukser, der skal 

følges eller hvem der kan trække på.  

 

Grafisk illustreret kan tegningen fra figur 1 modificeres således, at samtalen med de pårørende 

ligger efter donorregistret er tjekket for forskellige organer. Figur 2 viser dette, samtidig er hvert 

tema markeret i hver sin farve på figuren.  
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5 Temaer for det gode forløb 
Generelt kan der for forløbene skitseres følgende elementer, som har betydning for at et 

forløb lykkes på en god måde. De seks elementer er blevet drøftet som centrale 

nedslagspunkter i forløbet, og udgør temaerne i vurderingsskemaet:  

1. Donordetektion  

2. Melding af donor 

3. Diagnosticering af hjernedød 

4. Donorbehandling 

5. Pårørendekontakt (samtaler/omsorg) 

6. Planlægning af organudtagning   

 

Efterfølgende bliver der først vist anbefalingerne for hvert tema for sig, hvorefter 

begrundelserne for anbefalingerne uddybes.  

 

Tema 1. Donordetektion  

Der er udledt følgende anbefalinger til Best Practice for donordetektion:  

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
1* Donordetektion  Skærpet opmærksomhed på og tidlig opdagelse af mulige donorer. Brug af 

Actioncard for donordetektion   

2 

 

Donordetektion Forespørgsel til TX bør ske når de behandlingsmæssige tilbud er udtømt, 

og der er kliniske tegn på, at patienten kan inkarcerere 

3* Donordetektion Kontakt til TX bør ske inden samtalen med de pårørende. Hermed tjek af 

donorregistret 

4  Donordetektion Det er TX der træffer beslutning om, hvorvidt patienten kan godkendes 

som donor uanset tænkelige kontraindikationer 

5* Donordetektion Opmærksomhed på, at en potentiel donor ikke på forhånd afvises pga. 

manglende a-grafi i huset. Forberede de pårørende på det ændrede forløb 

6 Donordetektion Når der gives besked om, at patientens tilstand ikke fører til overlevelse 

pga. uoprettelig hjerneskade skal neurokirurgen gøre opmærksom på 

muligheden for donorpotentiale overfor den behandlingsansvarlige læge 

7 Donordetektion  Undervisning til forskellige personalegrupper på akut, anæstesi- og 

intensivafdelinger med henblik på donordetektion  

8 Donordetektion Brug af organdonationskorpsets udrykningsfunktion  

 
Anbefaling 1-3 + 5-6 handler om at være godt forberedt og være et skridt foran, således at 

timing bliver god.  

 

Det betragtes som god praksis, når en donor identificeres tidligt, det samme gælder for 

tidlig kontakt til transplantationskoordinatorfunktionen (TX) det vil sige inden patienten 

inkarcererer. De kliniske tegn på inkarceration er defineret på Actioncard for donor-

detektion.  

  

Når personalet er opmærksomme og identificerer, at en patient er i risiko for inkarceration, 

kan TX kontaktes allerede der, med henblik på, om patienten er registreret donor. Når dette 

gøres tidligt, har lægen den viden inden vedkommende tager første samtale med de 

pårørende, hvilket kan hjælpe i det følgende forløb og ved den kommunikation, der foregår 

mellem læge og pårørende.  
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Når der gives besked om, at patientens tilstand ikke fører til overlevelse, da der er en 

uoprettelig hjerneskade skal neurokirurgen gøre opmærksom på muligheden for 

donorpotentiale til den behandlingsansvarlige læge. Dette sker pt. ikke nødvendigvis på 

alle hospitaler, men betragtes som en mulig måde at gøre flere opmærksomme på organ-

donationsmuligheden, når de ikke selv har det med i overvejelserne.   

 

Auditpanelet vurderer, at inddragelse af TX så tidligt som muligt er god fagpraksis, det vil 

sige før samtale med pårørende, som beskrevet ved anbefaling 5. Der er eksempler på, at 

kontakten til TX tilpasses efter tidspunkt på døgnet, hvor der derved kan tages uheldige 

hensyn til koordinatoren frem for, hvad der er optimalt for organdonationsforløbet. Det 

vurderes som god fagpraksis at TX kontaktes, når der er relevant viden at videregive eller 

behov for svar på spørgsmål, og der ikke tages hensyn til, hvornår der ringes på døgnet, da 

TX er på vagt, og står til rådighed.   

 

Indholdsmæssigt er det god fagpraksis at kommunikationen med TX indebærer, at den der 

ringer er klar over, hvad vedkommende skal spørge ind til, hvilke facts om patienten, som 

TX skal have viden om, herunder viden om kit-kassen og sikring af at alle relevante 

oplysninger kommer til TX løbende gennem forløbet. Er den enkelte i tvivl, er det dog altid 

bedre at ringe ind og få vejledning eller hjælp frem for at undlade at kontakte TX.6  

 

Brug af organdonationskorpset  
Det betragtes som god fagpraksis at anvende organdonationskorpsets udryknings-

funktion. Der er erfaring for, at korpset kan være god støtte til plejepersonalet i forbind-

else med donorbehandlingen. Samtidig at både udrykningssygeplejersken og den sta-

tionære sygeplejerske opnår læring ved forløbet.  

 

Når korpset er tilkaldt, er det vigtigt, at informationen kommer ud til det personale, der 

passer patient og pårørende, så de ved, hvem de skal samarbejde med. Et dilemma kan 

være, hvordan organdonationskorpset præsenteres over for de pårørende, alt efter hvor 

langt, de er i processen i forhold til, om de har givet samtykke til organdonation eller slet 

ikke har taget stilling hertil. Det kan derved være nødvendigt med en præsentation over for 

de pårørende, hvor repræsentanten for organdonationskorpset benævnes som en ekstra 

sygeplejerske, hvis tilstedeværelse begrundes med optimering af behandlingen, og at der 

dernæst tages stilling til, hvilken vej det går.   

 

Barrierer  
Det kan være en barriere for den person, som kommer ud, hvis der ikke er den rette 

kendskab til udrykningsfunktionen, og vedkommende derved ikke får mulighed for at 

udfolde og gøre brug af sine særlige kompetencer. Udrykningssygeplejerskerne har større 

kompetencer inden for donorpleje, men det udnyttes bedst, hvis vedkommende indgår som 

del af et velfungerende team.  

 

                                                                  

 
6 I instrukssamlingen på organdonatoin.dk gives et overblik over de spørgsmål TX vi stille og de informationer 

vedkommende har brug for.  
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Barrierer ved donordetektion  

Manglende viden og fokus  
Manglende viden om, hvad der kan føre til hjernedød og manglende opmærksomhed på 

området er en barriere. Brug af Actioncard for donordetektion og en praksis om, at alle 

mulige donorer skal ringes ind om til TX, kan afhjælpe, at nogle mulige donorer afskrives 

før der egentlig er velovervejet grundlag herfor. I praksis sker der nemlig nogen steder det, 

at patienten på forhånd fravælges ud fra observationer om alder, specifikke sygdomme, 

comorbiditet og den generelle tilstand eller forudgående livsstil. Personalet kan bevidst 

eller ubevidst allerede have truffet beslutninger om, at denne patient nok er for dårlig til at 

være organdonor. Jo mindre kendskab lægen har til organdonation des større er risikoen 

for, at beslutningen træffes for hurtigt og organdonation ikke indgår som en del af 

overvejelserne, og hermed at TX ikke kontaktes.  

 

En måde at overkomme barrieren omhandlende manglende viden er ved undervisning af de 

forskellige personalegrupper, der arbejder på akut- og intensivafdelinger. Især kan 

manglende viden på skadestuemodtagelserne være en hindring for, at organdonation ikke 

tænkes ind ofte nok. Mere undervisning fx på et par timeres varighed er et bud på 

optimering af viden på området. Eksempler på hvornår organdonation er lykkes, og 

hvordan det er gået recipienterne, kan være andre måder at formidle budskabet på.  

 

Nogle steder har de god erfaring med at indarbejde en kultur, hvor der ringes til TX og 

beslutningen om donorpotentiale tydeligt overlades til TX. Det gør det let og nemt at gå til 

for personalet på afdelingen.   

 

Ikke mulighed for A-grafi 
En anden barriere kan være manglende mulighed for at foretage a-grafi på stedet, og 

patienten derved skal flyttes. I Danmark kan a-grafi foretages på Aalborg Universitets-

hospital, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Det 

betyder i praksis, at patienten måske skal flyttes over store afstande geografisk, hvilket 

giver en øget risiko for hjertedød i ambulance eller undervejs ved flytningen. At over-

komme denne barriere handler om indstillingen hos personalet, hvor det er vigtigt, at 

patienten ikke på forhånd vælges fra ud fra en betragtning om, at det bliver for besværligt 

eller uoverskueligt for de pårørende, uden at de er blevet spurgt. Den næste udfordring er 

at få forklaret de pårørende, at hvis organdonation kan blive en mulighed, så skal patienten 

flyttes mhp. at få stillet hjernedødsdiagnosen. Samtidig kan det være en barriere, hvis de 

hospitaler, der kan udføre a-grafi, ikke er indstillet på og har kapacitet til at modtage 

patienten. 

 

Afhængighed af andre specialer 
En yderligere barriere er, at de specialafdelinger der skal foretage undersøgelser af væv og 

celler i forbindelse med et organdonationsforløb, ikke kan levere hurtigt svar på de 

nødvendige undersøgelser. Forlænget ventetid for de pårørende kan uanset årsag 

medføre, at de ikke ønsker organdonation. 

 

Manglende synergieffekt med organdonationskorpsets udrykningsfunktion  
Det kan være en barriere for den udrykningssygeplejerske, som kommer ud i det aktuelle 

donationsforløb, hvis der ikke er den rette kendskab til udrykningsfunktionen, og vedkom-

ende derved ikke får mulighed for at udfolde og gøre brug af sine særlige kompetencer. 



 

 14 

Udrykningssygeplejerskerne har større kompetencer inden for donorpleje, men det 

udnyttes bedst, hvis vedkommende indgår som del af et velfungerende team.  

 

Der kan samtidig være det på spil, at der sættes en faglig ære og stolthed over at kunne 

klare opgaverne selv, eller at der er dårlige erfaringer med korpset.  

 

Auditten har ikke undersøgt, hvordan den generelle kultur og holdning er på afdelingerne, 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at få dårlige erfaringer eller forløb med 

udrykningsfunktionen som ikke lever op til forventningerne, talt igennem så det ikke får lov 

til at præge kulturen på den enkelte afdeling og hermed villigheden samt tilbøjeligheden til 

at tænke organdonationskorpset ind i kommende organdonationsforløb.  

 

Tema 3. Diagnostisering af hjernedød 

Til tema 3 er der udledt følgende anbefaling til Best Practice for hjernedødsundersøgelsen:  

 

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
9* Hjernedødsundersøgelsen Pårørende kan tilbydes at deltage i hjernedødsundersøgelsen 

 

Første hjernedødsundersøgelse fortages tidligst 6 timer fra tabet af bevidsthed og ophør 

af spontan respiration. Hjernedødsundersøgelsen foretages af to læger. Den ene er den 

læge, der har ansvaret for patienten og den anden skal være speciallæge i neurologi eller 

neurokirurgi. Der skal foretages to hjernedødsundersøgelser med mindst 1 times 

mellemrum, og tjeklisten for den kliniske hjernedødsundersøgelse fra Dansk Neuro-

kirurgisk Selskabs følges hver gang.  

 

Pårørende kan overvære hjernedødsundersøgelsen, men det anbefales, at de informeres 

grundigt om, hvorledes den bliver foretaget og hvad der kan ske undervejs, inden de 

deltager.  
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Tema 4. Donorbehandling   

Følgende anbefaling til Best Practice for donorbehandling er udledt:  

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
10* Donorbehandling ”Rekommandationen for behandling af voksne organdonorer” 

følges 

11 Donorbehandling   De pårørende kan informeres om forløbet og forventede 

komplikationer, der kræver handling med henblik på 

organbevaring  

12* Donorbehandling  Optimal anvendelse af organdonationskorpsets 

udrykningsfunktion kræver viden, god kommunikation og 

forventningsafstemning 

 

For at donorpleje og behandling optimeres er det vigtigt, at vejledningerne er kendte og 

bliver benyttet. Det er anbefalingen, at ”Rekommandationen - behandling af voksne 

organdonorer” følges. Især er det vigtigt, at være opmærksom på dette på de afdelinger, 

hvor der sjældent er organdonationsforløb. Fordelen er at kunne gennemføre et forløb, 

hvor personalet er på forkant med udviklingen.  

 

Når personalet fra organdonationskorpset ankommer, er det vigtigt for en god opgave-

løsning at fordele kompetencerne i forhold til donor og de pårørende. Sygeplejerskerne 

forventningsafstemmer og fordeler opgaverne samt arbejder som et team. Teamet 

fokuserer på, at de pårørende skal opleve kontinuitet i deres kontakt med personalet.  

 

Udrykningssygeplejerskerne skal opfattes som en hjælp, idet de har en stor kompetence i 

donationsforløb, men at de samtidig er opmærksomme på, at det er dem, der er på besøg, 

så der bliver et godt samspil frem for modspil med personale og pårørende.  

  

Det vurderes som vigtigt at udbrede kendskab til organdonationskorpset, og hvad deres 

funktion er. Herunder de gode erfaringer og oplevelser af at få et støtte udbytte end 

forventet, som er oplevelsen blandt de, der faktisk har benyttet korpset.  

 

Tema 5. Pårørendekontakt  

Der er udledt følgende anbefalinger til Best Practice for pårørendekontakt:  

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
13* Pårørendekontakt  Pårørendesamtaler tages adskilt fra patienten i et uforstyrret rum 

14* Pårørendekontakt Informationen og budskabet om hjernedød og mulig 

organdonation bygges trinvist op i samtalerne  

15* Pårørendekontakt Samtalerne med de pårørende evalueres løbende af lægen og 

sygeplejersken 

16* Pårørendekontakt  De pårørende tilbydes eftersamtale 

 

Kontakten til de pårørende og deres til- eller fravalg til organdonation er afgørende for om 

forløbet ender med en donation eller ej. Efterfølgende er opridset centrale aspekter af 

samtalerne med de pårørende. Samtalerne udgør en væsentlig del af kontakten til de 

pårørende, samtidig har omgivelser og timing ligeledes betydning.  
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Omgivelser 

Når de pårørende skal informeres om patientens dårlige prognose, er det vigtigt, at der er 

ro omkring dem. En information bør ikke foregå på en gang, hvor der kommer andre 

personer.  Et ryddeligt pårørenderum, hvor samtalen kan gennemføres uforstyrret, er en 

nødvendighed. Et opmærksomhedspunkt ift. nye sygehusbyggerier er, at medtænke 

optimale faciliteter til pårørende.   

 
Hvornår bringes organdonation på banen?  

Samtalen hvor organdonation nævnes er et afgørende tidspunkt i forløbet. Der tales først 

om organdonation, når de pårørende har fået at vide, at alle behandlingsmuligheder er 

udtømt, og at døden er nært forestående. Det vurderes at være god praksis, at informere 

de pårørende om, hvorvidt patienten er registreret i donorregistret, og hvilken stilling 

patienten selv har taget til emnet. Herved er det muligt at tilpasse kommunikationen til de 

pårørende. Eksempelvis hvis vedkommende selv har ønsket at donere sine organer, kan 

indgangsvinklen til at tale om organdonation være patientens eget ønske, hvor de pårør-

ende som sådan ikke skal tage stilling til organdonation, men informeres om at patient selv 

har taget stilling.   

 

Faseinddelt tilgang til samtalerne  

Forberedelse af samtalen  
Auditpanelet vurderer, at det er god fagpraksis, når læge og sygeplejerske lige har vendt 

med hinanden, hvad der overordnet skal siges til de pårørende.  

 

Samtale om prognosen for patienten og hjernedød 
Det er vurderingen, at information om dårlig prognose gerne må foregå i små steps, 

således at de pårørende følelsesmæssigt kan følge med. De skal have tid til at forstå at 

patienten dør.  

 

At der varsles om risiko for død undervejs, og at der tages et skridt ad gangen har en 

forberedende virkning. Der sås et lille frø i samtalen, og lægen kan lodde stemningen 

undervejs i samtalerækken for hvornår, næste skridt tages. Det kan selvfølgelig være 

tilfælde, hvor de pårørende selv nævner organdonation, og i givet fald må samtalen tages 

der.  

 

Evaluering af pårørendesamtaler 
Auditpanelet vurderer, at det generelt er godt, at fagpersonerne lige kort evaluerer 

pårørendesamtaler, og giver hinanden feed back på, hvordan de virkede i situationen.   

 

Pårørendeomsorg  
Pårørende kan overvære hjernedødsundersøgelsen, men det anbefales, at de informeres 

grundigt om, hvorledes den bliver foretaget, og hvad der kan ske undervejs (jf. afsnit om 

hjernedødsdiagnosen). Det kræver samtidig, at lægen ikke finder det forstyrrende for 

processen.   
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Auditpanelet konkluderer, at det er god fagpraksis, at der i journalen på udtagningsstedet 

registreres, hvilke organer der er udtaget fx af hensyn til de pårørende, hvis de henvender 

sig senere. Informationen er ligeledes registreret hos transplantationscentret.  

 

Barrierer  

Fagpersonalet kan have en dobbeltrolle på de afdelinger, hvor de er vant til at have en 

modtagerfunktion i forhold til organdonationer. Det gælder Rigshospitalet, Odense 

Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, hvor begge funktioner forefindes. 

Personalet er vant til at varetage opgaver i forbindelse med patienter, der venter på at få 

et organ, men også patienter der er mulige donorer.   

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der aldrig må opstå tvivl om, at fokus udelukkende 

er på behandling af patienten, så længe behandling er en mulighed. Dette budskab kan 

være vigtigt at fastholde, således at der ikke er risiko for, at personalet bliver for fokuseret 

på organdonation og et forventet forløb for en patient, som endnu ikke er hjernedød.   

 

Tema 6: Planlægning af organudtagning  

Der er udledt følgende anbefalinger til Best Practice for planlægning af organudtagning:  

Nr. Sted i forløb   Anbefaling  

      
14 Planlægning af 

organudtagning  

At ledelsessystemet sikrer, at der stilles patologer, bioanalytikere 

o.l. til rådighed, så svar på test kan skaffes rettidigt.  

 

For at planlægningen af organudtagningen kan fungere optimalt er det vigtigt, at blod-

prøver kan sendes af sted hurtigt, og at der kan komme svar retur hurtigt. Svar på biopsier 

må heller ikke forhale processen, og adgang til en patolog er afgørende, så der hurtigt kan 

gives svar. En hver forsinkelse er en mulig risiko for at donor mistes. Eksempelvis kan det 

være en udfordring at holde donor stabil for at bevare kvaliteten af organerne, eller at 

pårørende fortryder beslutningen, hvis processen forlænges. Det er anbefalingen, at 

denne udfordring skal løses gennem ledelsessystemet.  

 



CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 
- et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Bilag 3: Actioncard – Donordetektion
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Bilag 4: Den kliniske hjernedødsundersøgelse



 
KONSTATERING AF HJERNEDØD 

CHECKLISTE 
 
 
NAVN:_______________________               CPR.NR.:_______________ 
 (evt. LABEL) 
 
 
DATO OG TIDSPUNKT FOR INDTRÆDEN AF COMA OG OPHØR AF SPONTAN RESPIRATION:___________________________________ 
 
1. Kliniske kriterier 
 
a. Årsag til irreversibel coma:________________________________________ 
b. Medvirkende/potentielt reversible årsager til coma ? 

Centralt hæmmende medicin  ?                           Ja  □        Nej  □  
Neuromuskulært blokerende medicin ?                 Ja  □        Nej  □  
Metaboliske eller endokrine forstyrrelser ?           Ja  □        Nej  □ 
Hypotermi ?                                                           Ja  □        Nej  □ 
 

c.   Hjernestammereflekser: 
 1. us. 2.us. 
Pupil-lysreflekser  ?                                          Ja  □  Nej  □     Ja  □  Nej  □     
Corneareflekser    ?                                          
 

Ja  □  Nej  □     Ja  □  Nej  □     
Okulo-cefale reflekser    ?                                
 

Ja  □  Nej  □     Ja  □  Nej  □     
Okulo-vestibulære reflekser    ?                 
          Ja  □  Nej  □     Ja  □  Nej  □     
Motorisk respons ved stimulation i ansigt ?       
 

Ja  □  Nej  □     Ja  □  Nej  □     
Motorisk respons i ansigt ved stimulation af ekstremiteter ?   
 

Ja  □  Nej  □     Ja  □  Nej  □     

Hostereflekser  ?                                     
 

Ja  □  Nej  □     Ja  □  Nej  □     
Svælg (kløgnings)-refleks  ?                   
 

Ja  □  Nej  □     Ja  □  Nej  □     
Er der apnø  ved test  ?                                       
 

Ja  □  Nej  □     Ja  □  Nej  □     
 
PaCO2 ved slutningen af apnøtesten 

 
_________kPa 

 
_______kPa 

 
Dato og tidspunkt for undersøgelsens afslutning 

 
____________ 

 
___________

 
2. Cerebral angiografi  
 
   Foretaget ?        Ja  □ Nej  □        Intrakraniel cirkulation påvist  ?   Ja  □ Nej  □ 
    Dato og tidspunkt for undersøgelsens afslutning    __________________ 
 
3. Dokumentation 
 
Læge A – Speciallæge i neurospeciale Læge B 
 
Navn:__________________________ 

 
Navn:___________________________ 

Underskrift:_____________________ 
 

Underskrift:______________________ 

 
Dansk Neurokirurgisk Selskabs ” Hjernedødsudvalg” – august 2007 



 

 
Hjernedødsundersøgelse 
Definition:  Hjernedødskriteriet er gældende ved lov i Danmark. Ved hjernedød forstås irreversibelt ophør af hjernestammens funktion, og diagnosen 
kan stilles alene ved en klinisk undersøgelse, når nedenstående betingelser er opfyldte. 
Patienttype:  Det drejer sig hyppigst om patienter med følger efter svær subaraknoidalblødning eller et svært hovedtraume. 
Betingelser: Nedenstående betingelser skal være opfyldte, inden undersøgelsen påbegyndes:  
• Årsagen til hjernedød er kendt. 

• Hjernelidelsen er utilgængelig for behandling og vurderet som dødelig. 

• Læsionen er strukturel; som hovedregel påvist ved CT eller MR. 

• Der er forløbet mindst 6 timer fra tabet af bevidsthed og ophør af spontan respiration (sidstnævnte beror på en lægelig vurdering og vil som hovedregel 
være sammenfaldende med det tidspunkt, hvor patienten holder op med at trigge respiratoren). 

• Det skønnes, at niveauet af sovemidler og/eller muskelrelakserende midler i blodet er umåleligt. Da der ikke findes pålidelige laboratoriemetoder til at 
bestemme dette, beror det på et lægeligt skøn, men der bør være gået mindst 6 timer efter ophør af relakserende/sederende/smertestillende droger, inden 
hjernedødsdiagnosen stilles.  

• Legemstemperaturen skal være ≥ 35 grader, og det systoliske blodtryk ≥ 90 mmHg. 

• Pupillerne skal være middeldilaterede eller større.  

Den kliniske undersøgelse  
De samme to læger skal foretage begge undersøgelser, som skal foretages med mindst en times interval. En af lægerne skal være speciallæge i neurokirurgi, 
neurologi eller neurofysiologi.  
Tidspunktet for den sidste undersøgelse = tidspunktet for dødens indtræden. 

Ingen af de anførte reaktioner må være til stede:  
Pupil/lysreflekser: Der lyses med stærkt lys i et øje ad gangen. Normalt respons: Pupilkontraktion. 
Corneareflekser: Der stryges med vatpind på cornea, mens øjenlåget forsigtigt holdes oppe. Normalt respons: Øjenlukning/blinken.  
Okulocefale reflekser: Hovedet eleveres til 30 grader. Undersøgeren holder patientens øjne åbne. Hovedet drejes hurtigt til en side og holdes der i 
nogle sekunder, derefter til den modsatte side og holdes nogle sekunder. Normalt respons: Øjendrejning. 
Okulovestibulære reflekser: Man sikrer sig, at der ikke er voks/blod, som forhindrer isvandet i at nå trommehinden. Hovedgærdet eleveres til 30 
grader. Der skylles med isvand 20-30 ml i et øre ad gangen. En eventuel reaktion afventes mindst 1 minut efter indsprøjtningen, og der skal gå 
mindst 5 minutter mellem undersøgelserne af de to sider. Det foreslås derfor, at undersøgelse af den ene side foretages tidligt i 
hjernedødsundersøgelsen. Normalt respons: Øjendrejning/nystagmus. 
Motorisk respons ved smertestimulation af ansigt: Anvend tryk på mastoidet eller ved n. supraorbitalis’ udtrædelsessted. Normalt respons: 
Grimasseren og/eller motorisk respons i ekstremitet(er). 
Motorisk respons i ansigtet ved smertestimulation af ekstremiteter: Anvend tryk mod et negleleje (f.eks. med kuglepen eller skaftet på 
reflekshammer) i en ekstremitet ad gangen. Normalt respons: grimasseren og motorisk respons i ekstremitet(er). Bemærk, at der kan ses spinale 
reflekser hos en hjernedød patient.  
Hostereflekser : Sugekateter føres i trakealtuben, og der suges. Normalt respons: hoste. 
Svælgreflekser : Et sugekateter, vatpind eller tungespatel føres til pharynx' bagvæg. Normal respons: Hoste/kløgning. 
Apnøtest : Undersøgelsen foretages af "neuro-speciallægen". Inden undersøgelsen iværksættes skal patienten være normoventileret. 10 minutter 
inden undersøgelsen foretages, dvs. inden man indleder hjernedødsundersøgelsen, gives patienten ren ilt på respiratoren. Herved undgås 
kredsløbspåvirkningerne i de fleste tilfælde. Når testen indledes, frakobles respiratoren, og der tilledes ilt via kateter i tuben 6 liter/minut. 
Brystkassen og abdomen blottes og iagttages af de 2 undersøgere for respirationsbevægelser. Respiratoren skal være frakoblet i 10 minutter. 
Umiddelbart før respiratoren tilkobles, udtages arterie-blodprøve til bestemmelse af blodgasser.  Slut pCO2 skal være ≥ 8 kPa. Hvis der kommer 
udtalt blodtryks/pulsfald eller arytmi under testen, kan det være nødvendigt at afbryde den tidligere.  

  
Bemærkninger 
Der er visse situationer, hvor en fuldgyldig hjernedødsundersøgelse ikke kan foretages. Det drejer sig hyppigst om følgende: 1)Pupilreaktionen kan ikke 
undersøges pga. udtalt hævelse af ansigtet. 
2) Responset fra ekstremiteterne kan ikke undersøges pga. bandagering eller medullær læsion. 
3) En pCO2 på > 8 kPa kan ikke opnås. 
Det er i disse tilfælde (1-3) en lægelig vurdering, om undersøgelsen trods disse mangler kan accepteres, eller om der skal suppleres med en 
cerebral 4-kars arteriografi.  
Der er ikke klare kliniske kriterier for at stille den kliniske hjernedødsdiagnose hos børn under 1 år. Her må den kliniske diagnose bekræftes ved cerebral 4-
kars arteriografi. 
Ved en primær hjernestammelæsion og ved anoxisk / iskæmisk hjerneskade skal hjernedødsdiagnosen bekræftes med supplerende cerebral 4-
kars arteriografi. 
Der skal udvises særlig agtpågivenhed med apnøtesten hos patienter med KOL, svær adipositas eller acidose.  
 
I Danmark kan andre undersøgelser aktuelt ikke erstatte 4-kars arteriografi. 

Ved enhver afvigelse fra den normale procedure, skal dette dokumenteres i journalen. 

Dansk Neurokirurgisk Selskabs ” Hjernedødsudvalg” – august 2007 
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1. DEL 
 

Resumé  

Udgangspunktet for denne rekommandation er en opretholdelse af hæmodynamiske og 
laboratoriemæssige værdier optimale for organernes funktion. 
Se i øvrigt actioncard og flowchart sidst i dokumentet. 
 
 

Indledning 

I Danmark har der de seneste år været ca. 70 organdonationer årligt. Det svarer til ca. 
25% af de potentielt egnede donorer (ref.  12). 
De fleste organdonationer sker fra neurointensive afdelinger, men 20-30% af donorerne 
kommer fra almindelige intensivafdelinger (www.skandiatransplant.org). 
 
I det følgende anvendes terminologien ”inkarceration” til beskrivelse af den kliniske 
hjernestammeherniering. 
 
En stor del af organerne viser sig at være i en tilstand, hvor de ikke kan anvendes. Det 
kan dels skyldes, at donor inden eller i forbindelse med det aktuelle sygdomsforløb, har 
pådraget sig comorbiditet, men også, at organerne har taget skade af den hårde belast-
ning, der ses i forbindelse med en inkarceration. En del af disse skader kan modvirkes 
eller modificeres ved korrekt behandling. 
 
Når der i afdelingen ligger en patient, hvis tilstand må formodes at føre til hjernedød 
indenfor kort tid, bør mulighederne for donation overvejes. 
Loven fastslår, at der skal foreligge tilsagn om organdonation, eller at de 
nærmeste pårørende skal give tilladelse til anvendelse af organerne (Sundhedsloven, 

nummer 546, juni 2005, afsnit XIII om ligsyn, obduktion og transplantation: § 53 stk. 2. 1 pkt).  
I retslægelige tilfælde, f.eks. traumepatienter, skal der indhentes tilladelse fra politiet. 
Retslægeligt ligsyn udelukker ikke, at organdonation kan finde sted. 
 
Når patienten er erklæret hjernedød, skifter fokus fra behandling af et cerebralt problem 
til stabilisering og optimering af organfunktionen hos den potentielle donor.   
 
Denne vejledning omhandler således ikke levende organdonorer. 
  

Dato for ikrafttrædelse  

11.11.2010. Revideret  oktober 2012. 
 

Dato for revidering  

Oktober 2016. 
 

Baggrund 

A. Den potentielle organdonor 

Vejledningen omhandler behandling af voksne potentielle organdonorer. 



 5 

Patienter, hvis tilstand må formodes at føre til hjernedød indenfor kort tid, er mulige or-
gandonorer. Tx-koordinator kontaktes altid i sådanne tilfælde. 
De patienter, der hyppigst bliver donorer, er patienter med intrakranielle blødninger, su-
barachnoidal blødning og hovedtraumer. Patienter med hypoxiske hjerneskader i for-
bindelse med hjertestop, hængning, medicinforgiftning og andet kan også være organ-
donorer. Ved tvivl om, hvorvidt patienten er egnet som donor, kontaktes Tx-koordinator. 
Eksempelvis er alder, hypertension, malignitet og infektion ikke kontraindikation for do-
nation. 
Mulighederne for donation vil blive overvejet og tilkendegivelser fra patient (donorregi-
ster, mundtlig tilkendegivelse) og pårørende vil blive undersøgt (Sundhedsloven § 53). 
I retslægelige tilfælde, f.eks traumepatienter, skal der indhentes tilladelse fra politiet. 
 

B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende behandling 

 
Når positiv tilkendegivelse om donation foreligger, kan rekommandationen tages 
i anvendelse. 
 
Der vil efterfølgende blive udført klinisk hjernedødsundersøgelse (1. og 2. hjernedøds-
undersøgelse) og evt. foretaget neuroradiologisk vurdering med henblik på konstatering 
af hjernedød.  1. hjernedødsundersøgelse udføres mindst 6 timer efter sidste spontane 
vejrtrækning. 2. hjernedødsundersøgelse udføres 1 time efter, at 1. hjernedødsunder-
søgelse er slut. 
 
Inden eller når patienten er erklæret hjernedød, vurderes egnethed som organdonor. 
Dette foregår ved gennemgang af anamnesen og den aktuelle klinik. Efter positivt til-
sagn og 2. hjernedødsundersøgelse suppleres med specifikke undersøgelser, herunder 
ekkokardiografi, blodprøver og radiologi. 
På det tidspunkt, hvor det er sandsynligt, at patienten er hjernedød og organdonation 
kan blive aktuel, må man ofte iværksætte tiltag for at opretholde normal organfunktion. 
Uden intensiv terapi vil hjernedød altid medføre kredsløbskollaps, normalt i løbet af 1-3 
døgn.  
 
Rekommandationen omhandler alle tiltag, der kan optimere organfunktionen hos poten-
tielle donorer. 
 

C. Outcome 

Outcome vurderes som antallet af transplantationsegnede organer på landsplan. 
Dette kan dog ikke ses som et isoleret udtryk for effekt eller manglende effekt af aktuel-
le rekommandation, men må ses i sammenhæng med øvrige tiltag for at optimere or-
gantilgangen. 
I stedet finder vi det relevant at anvende kvalitetsmål (kriterier, standarder og indikato-
rer), f.eks.  

1. Andelen af donorer, der ikke har haft MAP < 65 mmHg 
2. Andelen af donorer med Se-Natrium < 150 mmol/l 
3. Andelen af donorer, som har fået methylprednisolon 
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Formål med rekommandationen  

At standardisere og forbedre organdonorterapi i Danmark med henblik på at øge antal-
let af organer, der er optimalt egnede til transplantation. 
  

Forfattere 

Rekommandationen er udarbejdet af neuroanæstesiudvalget under Dansk Selskab for 
Anæstesi og Intensiv Medicin. Udvalget bestod i 2010  af:  
Overlæge Karsten Bülow, Anæstesiologisk-Intensiv afdeling, Odense Universitetshospi-
tal 
Overlæge Karen-Lise Welling, Neurointensiv afsnit 2093, Neuroanæstesiologisk Klinik, 
Rigshospitalet  
Overlæge Pernille Haure, Neuro og Traume Intensiv Afdeling, Aalborg Sygehus Syd, 
Århus Universitetshospital 
Ad hoc deltagere i 2010 var desuden: : 
Afdelingslæge Rikke Helsted, Neurointensiv afsnit 2093, Neuroanæstesiologisk Klinik, 
Rigshospitalet. 
Overlæge Inge Severinsen, Thorax Intensiv afd. I, Skejby Sygehus. 
 
Vedledningen revideret af Neuroanæstesiudvalget, der i 2012 er suppleret med overlæ-
ge Niels Juul, Anæstesiafdelingen, Aarhus Universitetshospital 
 
Rekommandationen henvender sig til:  
Læger på intensive afdelinger, der beskæftiger sig med organdonation samt til anæste-
silæger, der deltager i organudtagningen. 
 
 
2. DEL  

Informationssøgning  

 
Der er søgt i Pubmed og Cochrane. 

 
Søgeord: 
Organ donor or organ donation/ organ don* 
Transpl* 
Tissue don* 
Brain death  
 
Hemodynamic OR haemodynamic 
Heart 
Dopamine 
Dobutamine 
Epinephrine 
Norepinephrine 
Lactate OR lactic 
Hypernatri* OR Sodium AND Liver 
Hormon* 
Vasopressin 
Thyroid hormon* 
Steroid* 
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Lung 
Lung injury 
Oxygen* 
PEEP 
Mechanical ventilation 
 
Begrænsninger: 
English 
Human 
All adults 
 

Kritisk litteraturgennemgang  

Der findes kun få kontrollerede, randomiserede studier på området. Evidensniveauet er 
lavt. Vi har derfor ved udarbejdelsen af rekommandationen støttet os til andre nationale 
vejledninger. 
Evidensniveau er kun angivet, hvor det er fundet relevant. 
  

Tværfaglighed  

Rekommandationen har været i høring hos Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk 
Transplantations Selskab. 
Den er godkendt af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 22.09.2010. 
 
3. DEL  
 

Behandling af organdonoren og den potentielle organdonor 

 

Forkortelser og definitioner 

 
ABG = Arterie blodgas  

ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome 

BMI = Body mass index (højde i m2 / vægt i kg) 

BS = Blodsukker 

BT = Blodtryk 

CBF = Cerebralt blood flow 

CPP = Cerebralt perfusion tryk (”pressure”) 

CT = Computer Tomografi (Røntgenscanning af hjernen) 

CT-Angio = CT-angiografi  

CVK = Centralt venekateter  

DD = Døgndiurese 

DSA = Digital subtraktions angiografi = tidligere benævnt konventionel a-grafi  

EF = ejection fraction, hjertets uddrivningsfraktion 

EKG = Elektrokardiogram 
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Ekkokardiografi  = Ultralydsundersøgelse af hjertet 

Eksternt dræn = Dræn  indlagt i hjernens ventrikelsystem  og forbundet til eksternt lukket sy-

stem  

ET CO2 = End tidal kuldioxid indhold  

GCS = Glasgow Coma Score  

HR = Heart Rate, hjertefrekvens  

Inkarceration = Den kliniske hjernestammeherniering 

KAD = Kateter à demeure 

LMWH = Lav molekylært heparin 

MAP = Middelarterie blodtryk  

NA = Neuroanæstesiolog 

NIA = Neurointensiv afsnit 

NK = Neurokirurg 

NR = Neuroradiolog  

NSAID = Non steroide antiinflammatoriske drugs 

PaO2  = Ilttension, arteriel  

PvO2  = Ilttension, venøs 

SAH = Subarachnoidalhaemorragi (blødning)   

SAT = Iltsaturation i blodet (kan være arteriel eller venøs saturation) 

ScvO2  = Centralvenøs saturation (venøs iltsaturation fra centralt veneblod) 

SvO2  = Blandet venøs saturation (venøs iltsaturation i arteria pulmonalisblod) 

T3 = Triiodothyronin 

T4 = Tetraiodothyronin 

TD = Timediurese 

TCD = Transkraniel Doppler (ultralyd) 

TEG = Trombocyt elastografi (koagulationsundersøgelse) 

TSH =  Thyreoideastimulerende hormon 

Tx = Transplantation 

VAP = Ventilator associated pneumoni, respirator associeret lungebetændelse 

VBG = Vene blodgas 
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Fysiologiske ændringer under inkarcerationsforløbet 

Kredsløb 

Trods intensiv behandling og pleje vil der efter en kortere periode, hyppigst 1-3 døgn, 
ske en nedbrydning af organerne som følge af hjernedøden, og hjertet vil standse. Der 
er dog rapporteret om fortsat hjerteaktion op til 8 dage efter hjernedød. 
Hjernedød skyldes cerebral herniering gennem foramen magnum som følge af forhøjet 
intrakranielt tryk.  
Efterhånden som det intrakranielle tryk stiger, progredierer hjernestammeiskæmien i 
rostral-caudal retning og blodtrykket stiger i et forsøg på at opretholde cerebralt perfu-
sionstryk. 
Midthjerneiskæmi resulterer i parasympatisk aktivering og sinus bradykardi ses hos ca. 
20% af patienterne. Efterfølgende pontin iskæmi resulterer i sympatisk stimulation med 
deraf følgende hypertension. Det kliniske billede med bradykardi og hypertension be-
tegnes ofte Cushing reflex.  
Yderligere iskæmi i det kardiovaskulære center i medulla oblongata resulterer i sympa-
tisk stimulation og tab af baroreceptorreflexer, såkaldt ’autonom storm’ eller ’sympatisk 
storm’. BT og puls stiger voldsomt i denne fase, der oftest varer i 5-15 minutter.  Den 
vasokontraktoriske effekt af den autonome storm kan kompromittere organperfusionen 
væsentligt. Der kan herunder opstå subendocardiel iskæmi og venstresidig inkompen-
sation, hvilket kan medvirke til lungeødem.  
I forbindelse med inkarcerationen ses endvidere et inflammatorisk respons, som mulig-
vis bidrager til kapillærlækage. 
 
Studier tyder på bedre organoverlevelse ved behandling af den autonome storm (ref. 1). 
Efter den autonome storm kommer som oftest en hypotensiv fase, forårsaget af tab af 
sympaticustonus og nedsat cardiac output. Diabetes insipidus og dehydrering af andre 
årsager som f.eks. diuretika og mannitolindgift kan bidrage til den hæmodynamiske 
instabilitet. Hypotension er den hyppigst forekommende kredsløbsmæssige udfordring 
og forekommer hos omkring 80% af donorerne. 
 

Lunger 

Som ovenfor omtalt ses i forbindelse med inkarcerationen påvirkning af det pulmonale 
kredsløb med risiko for lungeødem. Dette kan forstærkes af et inflammatorisk respons 
med deraf følgende kapillærlækage. 
Samtidig kan ses følger efter mekanisk ventilation, aspiration, pneumoni, ARDS, trau-
mer, multiple blodtransfusioner og den væskebehandling, der er givet såvel i det inten-
sive behandlingsforløb som med organbevarende formål. 
Derfor ses ofte behov for højt PEEP og ilttilskud i inspirationsluften. 
Af disse årsager anvendes lungerne i dag fra mindre end 20% af donorerne. 
 

Hormonelle forandringer 

Under inkarcerationsforløbet indtræder en række hormonelle forandringer, der afspejler 
manglende funktion af hypofysens for- og baglap.  
Tidligt, undertiden inden inkarcerationen, ses hos de fleste donorer diabetes insipidus 
som følge af manglende antidiuretisk hormon (ADH) og diureser over 1000 ml/t er ikke 
ualmindeligt. Tilstanden er ledsaget af hypovolæmi, hyperosmolalitet og hypernatriæmi, 
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der ofte forstærkes af infusionen af natriumholdige infusionsvæsker under kredsløbs-
stabiliseringen. 
Der ses endvidere et hurtigt fald i frit T3 som følge af manglende TSH eller nedsat om-
dannelse af T4. Betydningen heraf er ikke afklaret. Manglende T3 er associeret med 
kompromitteret cellulær metabolisme og lactatacidose. Tilførsel af T3 har ikke vist enty-
dige resultater. 
 
Der ses også et fald i insulinniveauet og insulinfølsomheden efter inkarcerationen. Dette 
fører til intracellulær energidepletering med ledsagende anaerob metabolisme og acido-
se. Hyperglykæmi kan behandles med insulininfusion ligesom hyperosmolalitet og os-
motisk diurese forebygges. 
 
Endelig ses som følge af manglende adrenocorticotropt hormon (ACTH), et betydeligt 
fald i cortisolniveauet, hvilket medfører nedsat stressrespons og tendens til hæmody-
namisk instabilitet. Tilførsel af corticosteroider synes effektivt i form af bedret organover-
levelse og funktion. 
 

Termoregulation 

Som en konsekvens af inkarceration ophører også kroppens temperaturregulation, som 
styres fra hypothalamus. Donor vil derfor ofte være hypotherm, hvilket forværres af 
manglende evne til at generere temperaturstigning ved shivering og vasokonstriktion. 
Den kliniske hjernedødsundersøgelse forudsætter en kernetemperatur på > 35 grader. 
Hypotermi er endvidere forbundet med en række systemiske bivirkninger som kardiel 
dysfunktion, arytmier og koagulopati. Sjældnere resulterer den manglende regulation i 
hypertermi (ref. 23). 
 

Koagulation 

Koagulationsforstyrrelser ses ofte.Traumatiseret og nekrotisk hjernevæv udskiller trom-
boplastin (cortikalt parenchym har et særligt højt indhold af tissuefaktor), og kan i vær-
ste fald udløse DIC. Tendensen til koagulopati forværres ved eksisterende blødnings-
tendens, hypotermi og acidose (ref. 20).  
Er donor multitraumatiseret, kan massiv blødning fra andre læsioner medføre transfusi-
onsudløste koagulationsproblemer. 
 

Monitorering 

 
Alle potentielle organdonorer udstyres/monitoreres med: 
 
Hjerterytme – skopovervågning. 
CVP – anlæggelse af 3-løbet CVK. Hvis der ikke allerede er anlagt et, skal det anlæg-
ges i højre v. jugularis interna. Allerede anlagt CVK bibeholdes.  
Minimum 2 gode venflons, hvis muligt. 
SAT - perifer oxygensaturationsmåler. 
Invasivt blodtryk - arteriekanyle (beliggenhed underordnet). 
Timediureser – KAD. 
Central temperatur. 
 
Kontrol af gastal, syre-basestatus, elektrolytter og BS hver time. 
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Kontrol af koagulationstal og nyretal hver 4. time. 
 

Behandling 

Generelt 

Behandlingsprincipperne med en hurtig og målrettet behandlingsindsats gør sig i endnu 
højere grad gældende hos organdonorer end hos almene intensive patienter, da organ-
donorens tilstand kan ændre sig uhyre hurtigt. I mange tilfælde vil det være tilrådeligt at 
rådføre sig med transplantationscentrets læger via Tx-koordinator. Ved behov findes 
mulighed for hjælp på stedet i form af organdonationshold. Dette koordineres ligeledes 
af Tx-koordinator. 
 

Kredsløb 

Målet for den hæmodynamiske behandling er sikring af normovolæmi samt justering af 
vasokonstriktorer og vasodilatorer med henblik på at sikre normalt afterload og optimalt 
cardiac output. Dette skal helst ske uden anvendelse af store doser inotropika, som 
øger hjertets iltforbrug og depleterer hjertet for energireserver (ref. 24).   
 

Bradykardi 

Da donor er denerveret, er der ikke effekt af atropin, hvorfor betydende bradykardi med 
medfølgende BT-påvirkning skal behandles med isoprenalin (konfereres med Tx-
koordinator).  
 

Hypertension og sympatisk storm 

Behandling af hypertension anbefales påbegyndt ved MAP > 90 mmHg eller systolisk 
BT > 160 mmHg (ref.1, ref. 18). Den sympatiske storm er kortvarig og efterfølges oftest af 
hypotension. Ideelt anvendes en behandling med så kortvarig virkning som muligt.  
Optimalt er:   
Esmolol (Betablokker med ekstremt kort halveringstid): 
0,1-0,5  mg/kg/bolus langsomt i.v., efterfulgt af 50-300 mikrog/kg/min.  
 
Alternativt, hvis dette ikke forefindes i afdelingen (uprioriteret rækkefølge):  
 
 
Labetolol 5-20 mg/bolus, givet med 10-20 min’s mellemrum. Problemet er lang halve-
ringstid og efterfølgende risiko for hypotension. 
 
Nitroprussid 0,5-5,0 mikrog/kg/min. Kan medføre shuntning med deraf følgende pulmo-
nale problemer. 
Remifentanyl (opioid med kort halveringstid). Vil på grund af den korte halveringstid ikke 
forsinke den kliniske hjernedødsundersøgelse. Videnskabelig dokumentation mangler 
og effekten er ikke altid overbevisende, men remifentanil er et stof, som er umiddelbart 
tilgængeligt de fleste steder.  
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Hypotension 

Der stiles mod MAP > 65 mmHg (og diureser).  
Evt. højere ved kendt hypertension. 
 
Behandlingen af hypotension starter med væsketerapi. Denne bør være en balanceret 
blanding af krystalloider, kolloider og evt. blodprodukter. 
Væskebehandling er en fin balance mellem tilstrækkelig organperfusion og risiko for 
overloading af lungerne. Dette skal opvejes mod behandling med større doser va-
sopressorer og inotropika, der øger hjertets iltbehov. Det er kontroversielt, om høj dose-
ring af vasoaktive stoffer giver dårligere graftfunktion ved hjertetransplantation  
(ref. 2, ref. 24).  
Hypotensionsbehandlingen baseres på en kombination af klinik, MAP,  lactat,diureser 
og SvO2 /ScvO2 , ultralydsbaseret vurdering af hjertets fyldning samt CVP. Det er forfat-
ternes mening, at CVP er en dårlig markør for volumenstatus, men de fleste referencer 
angiver CVP som en relevant parameter. Der stiles mod CVP 6-10 mmHg, evt. højere, 
hvis der ikke skal doneres lunger. 
 
 
Volumenterapi baseres på isoton krystalloid, f.eks. NaCl og/eller Ringer Acetat/Ringer 
Lactat.  
Ved behov for kolloid anbefales human albumin 5-20%. Anvendelse af Hydroxyethylsti-
velse 60 g/l (Voluven) og/eller Dextran 60 mg/ml (Macrodex) diskvalificerer ikke patien-
ten fra at være donor.  
 
Der gives blod på sædvanlig indikation, jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinier. Så-
vidt muligt tages blod fra til HLA-bestemmelse før transfusion. 
I internationale retningslinier anbefales hct > 0,30 og hgb omkring 6 mmol/l i et forsøg 
på at optimere ilttilbuddet hos den kardiopulmonalt instabile donor (ref. 24, ref. 23). 
 
Udover klinikken kan SvO2 /ScvO2 være vejledende, om end brugen af ScvO2 ikke er va-
lideret hos donorer. Der stiles imod ScvO2 > 70% (ref. 24). 
 
Der gives kun leukocytfiltreret blod. Selvom leukocytindholdet er under 1 mio. celler pr. 
blodportion, kan disse teoretisk give anledning til falsk positive reaktioner i de meget 
følsomme PCR-reaktioner, som anvendes ved vævstypebestemmelsen af donor. Blod-
prøver til HLA-typebestemmelse bør derfor så vidt muligt udtages inden transfusion af 
donor. 
Hvis donor efter adekvat volumensubstitution samt korrektion af acidose, anæmi, hypoxi 
og elektrolytter fortsat er hypotensiv, og genesen formodes primært at være vasodilata-
tion, startes vasopressorbehandling. Der er ikke evidens for, om noradrenalin eller do-
pamin foretrækkes. 
Der gives lavest mulige dosis af hensyn til hjertets egnethed til transplantation. 
Organdonorer, der får behov for vasopressorterapi, er vist at mangle vasopressin (ref. 3).  
Ved noradrenalindosis > 0,10 mikrog/kg/min, eller dopamindosis > 10 mikrog/kg/min 
kan tillægges vasopressin. Der gives 1 U i.v., efterfulgt af infusion 0,5-4,0 U/t (ref. 8). 
 
Ekkokardiografi kan udføres tidligt i forløbet med henblik på vurdering af hæmodyna-
mikken. Lige efter inkarcerationen vil denne med stor sandsynlighed være abnorm, 
specielt hvis syre-base balance, normalisering af elektrolytter og hæmodynamisk stabili-
tet endnu ikke er opnået.  
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Hvis EF er < 45%, kan der, når patienten senere er optimeret kredsløbsmæssigt, laves 
ny ekkokardiografi med henblik på vurdering af hjertets egnethed til organtransplantati-
on. Sidstnævnte vurdering skal foretages af kardiologisk speciallæge (ref. 24). 
Undersøgelser tyder på, at yngre hjerter med venstre ventrikel dysfunktion kan genvin-
de normal funktion over tid hos donor og efter transplantation, i recipienten. Undersø-
gelser tyder også på, at funktionen kan optimeres ved aggressiv behandling af donor (ref. 

22).  
 
Hvis ekkokardiografi viser tegn på nedsat myokardiekontraktilitet, startes behandling 
med inotropi. Her kan anvendes dobutamin, dopamin eller adrenalin efter afdelingens 
vanlige forskrifter. Også her gives lavest mulige dosis, der medfører MAP > 65 mmHg 
og acceptable fysiologiske værdier. 
 
Lactatstigning tolkes som tegn på hypoperfusion, som forsøges behandlet. 

 
Ved EF < 45% overvejes cardiac output-monitorering efter afdelingens sædvanlige 
standard (ref. 22).  Der er ikke evidens for, at pulmonalis kateter er bedre end andre for-
mer for Cardiac Output monitorering af donorer (ref. 23).  
 
Vedrørende hormonterapi, se under endokrinologisk. 
 
Hvis donor skal have lavet koronar angiografi (KAG) med kontrastindgift, anbefales N-
acetylcystein indgift før og efter af hensyn til nyrefunktionen (ref. 18, ref. 4).  
 
 

Hjertestop 

Det er udvalgets opfattelse, at hjertestopbehandling som udgangspunkt bør initieres ved 
hjertestop hos potentielle organdonorer. 
Hvis hjertestoppet indtræffer, før hjernedødsdiagnosen er stillet, behandles hjertestop 
efter vanlige retningslinjer. 
Hvis hjertestoppet indtræffer, efter at hjernedødsdiagnosen er stillet, bør behandlingen 
påbegyndes, men en konkret lægefaglig vurdering vil afgøre varigheden og omfanget af 
behandlingen. En iskæmiperiode med heraf følgende organskade kan forringe chancer-
ne for et vellykket donationsforløb.  
  
Der findes meget lidt litteratur og ingen juridisk regulering på området. 
En nylig rapport baseret på interviews med personale på de danske neuro intensive 
afdelinger, har sat fokus på de etiske problemstillinger i forbindelse hermed. 
Undersøgelsen viser, at der er forskel på, om man finder hjertestopbehandling accepta-
bel, afhængigt af, hvornår i forløbet, hjertestoppet indtræffer.  Et centralt dilemma er på 
én gang at udvise respekt for den døde krop og samtidig efterkomme den døde og/eller 
de pårørendes ønsker (endnu ikke publiceret rapport initeret af DCO). 
 
Beslutningen om behandling ved hjertestop bør i videst muligt omfang være diskuteret 
med de pårørende og personalet . 
 

Pulmonalt 

Generelt anbefales: 
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Normoventilation (pH 7,35-7,45) og lavest mulige FIO2 og PEEP, der giver PaO2 > 12 
kPa. VAP-profylakse med hovedgærde eleveret 30°, sufficient cuff-tryk. 
Venderegime, f.eks. hver 2. time. 
Rekruttering ved behov efter afdelingens rutiner. Efter apnoetest i forbindelse med hjer-
nedødsundersøgelsen anbefales rekruttering efter afdelingens retningslinier.. 
Bronkialt toilette med hyppig sugning, evt. bronkoskopi. 
 
Specielt ved forventet lungedonation 
 
Lungeprotektiv behandling med lave tidalvolumina 6-8 ml og peak pressure < 30 cm 
H2O. Strategien er ikke specifikt undersøgt for organdonorer, men er adapteret fra be-
handling af patienter med ARDS (ref. 13).  
FIO2 < 0,40, PaO2 > 13 kPa  og PEEP < 5 cm H2O . 
Undgå overhydrering (stile mod CVP 6-8). Overvej, om vasopressor-/inotropistøtten 
skal øges på bekostning af en mulig kardiel påvirkning. 
Bredspektret antibiotika i samråd med Tx-koordinator. 
 

Væske og elektrolytter 

Normovolæmi tilstræbes. 
Der tilstræbes timediureser på 1-2 ml/kg, primært ved hjælp af væskeindgift. Diuretika 
har normalt ingen plads i donorterapien. Mannitol er kontraindiceret, da det inducerer 
osmotiske diureser.  
Vedrørende væsketerapi, se kredsløb. Der anvendes primært isoton glukose (og vand i 
sonden) i donorterapien til behandling af hypernatriæmi. 
 
Elektrolytter holdes indenfor normalområdet.   
Hypernatriæmi (>155 mmol/l) ses hyppigt ved hjernedød og skyldes først og fremmest 
diabetes insipidus, men forstærkes af NaCl-indgift. Se-Na stiger ofte meget hurtigt. Hy-
pernatriæmi medfører risiko for svær levergraftdysfunktion/grafttab, men dette ser ud til 
at kunne undgås, hvis hypernatriæmien korrigeres før organdonationen (ref. 6, ref. 21).  
Vær opmærksom på og korrigér se-kalium, -phosphat og -magnesium, der ofte er påvir-
kede i forbindelse med inkarceration (ref. 5). 
 

Gastrointestinalt 

Der findes ikke humane studier, der omhandler ernæring af donor, men det synes ratio-
nelt af hensyn til tarmmucosa at fortsætte med enteral ernæring 10-20 ml/t, såfremt der 
ikke er store aspirater.  
Parenteral ernæring seponeres. 
 

Endokrinologisk 

Diabetes insipidus: Ved stigende se-Na, lav urin-vægtfylde (< 1,004) og diureser > 2-
300 ml/t, er der indikation for behandling med desmopressin (Minirin). Der gives 1-2 
mikrog  i.v., evt. gentaget ved behov.  
Vasopressin anvendt til kredsløbsstabilisering har ligeledes en antidiuretisk effekt. 
 
Vejledende BS niveau: BS 5-8 mmol/l, reguleres efter afdelingens vejledning 
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Flere studier har vist effekt af behandling med methylprednisolon på graftfunktionen 
(evidensniveau 1b) (ref. 11, ref. 7).   
 
Derfor gives straks efter 2. hjernedødsundersøgelse methylprednisolon 15 mg/kg i.v., 
derefter samme dosis i.v. hver 24. time. 
 
Behandling med thyreoideahormon understøttes ikke af litteraturen (ref. 14, ref. 15).  

Undersøgelser har dog vist gavnlig effekt af en hormon”pakke”, bestående af 
methylprednisolon, vasopressin og T3 samt T4,  på såvel donors hæmodynamik som 
graftfunktion (ref. 16, ref. 17). Ved den instabile donor kan substitution med thyroideahormon 
derfor overvejes.  T3 virker omgående, mens T4 skal omdannes til aktivt T3.  
Anbefalede doser:  
T3 dosis: 4 mikrog i.v. som bolus, efterfulgt af infusion 3 mikrog/t.  
T4 dosis: 20 mikrog i.v. som bolus, efterfulgt af infusion med 10 mikrog/t. 
 

Temperaturregulation 

Der tilstræbes en donortemperatur på 36-38  og altid > 35 . 
På grund af de mange bivirkninger til hypotermi er det vigtigt at forebygge temperatur-
fald. Dertil kan benyttes varmetæpper, varmluftstæppe og opvarmede væsker.  
 
Ved hypertermi køles med konventionelle metoder.  Dette kan kombineres med medi-
cinsk behandling med paracetamol evt. fordelt på 8 doser for at undgå for store fluktua-
tioner i temperaturen. Alternativt kan anvendes i.v. paracetamol (Perfalgan) som konti-
nuerlig infusion, hvilket giver en mere stabil vasodilatation. 
 
Antibiotika gives i samråd med Tx-koordinator. 
 

Koagulation 

Koagulationsstatus kontrolleres. Ved klinisk blødning tilrådes udvidet monitorering i 
samarbejde med lokale koagulationsspecialister. Overordnet mål er blødningskontrol. 
Frisk frosset plasma og trombocytkoncentrat gives i henhold til Sundhedsstyrelsens ret-
ningslinier. 
Ved manglende blødningskontrol kan man overveje behandling med factor VIIa (Novo-
seven) (evidensniveau 3 ) (ref. 19). Dette bør ske i samråd med lokale koagulationsspecia-
lister. LMWH seponeres (evidensniveau 4).  
 

Behandlingstiltag i øvrigt 

Seponér al unødvendig medicin (f.eks. antiepileptica, smertestillende, laksantia, tarm-
motilitetsfremmende medicin, øjendråber, antihypertensiva, diuretika).  
 
Da nogle donorer kan have ret udtalte spinalreflekser, der kan virke meget foruroligende 
på pårørende og personale, kan det være relevant at anvende relaksantia efter 2. hjer-
nedødsundersøgelse. 
 

Klinisk effektivitet  

Se formål + indikatorer. 
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Cost-effectiveness analyser 

Nyretransplantation er den mest effektive behandling, der kan gives patienter med kro-
nisk nyresvigt, og generelt set er der særdeles god økonomi i organtransplantation (ref. 

9). 
For hver transplanteret nyre sparer sundhedsvæsenet i alt ca. 2 mio kr. i dialyseudgifter 
m.m over de følgende år, dertil kommer store forbedringer i såvel livskvalitet som over-
levelse (ref. 10). 
 
 
4. DEL  
 

Implementering  

Vejledningen er godkendt af DASAIM og har været forelagt Dansk Transplantationssel-
skab og Dansk Neurokirurgisk Selskab. De donationsansvarlige nøglepersoner på in-
tensivafdelingerne implementerer sammen med afdelingsledelserne vejledningen i 
praksis.  

Kvalitetskontrol – indikatorer  

Se outcome. 
 

Børn 

Fra 2004 til 2011 har der gennemsnitligt været 4 pædiatriske organdonorer årligt (range 
2-5) i alderen 1-17 år. Af de 23 donorer i perioden har kun 3 været under 3 år, resten 
over 10 år. Litteraturen på området er sparsom. Udvalget anbefaler, at man behandler 
den pædiatriske donor efter de samme principper som den voksne organdonor, dog 
under hensyntagen til aldersrelaterede fysiologiske forhold.  For at stille hjernedødsdi-
agnosen hos børn under 1 år kræves der opløbs DSA . De organisatoriske forhold om-
kring donation er ens for børn og voksne. 
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5. DEL 

Action card  

Se bilag 1 
 

Tidslinie for organdonationsforløbet 

Se bilag 2 
 

Blandevejledninger 

Vasopressin og esmolol – se bilag 3. 
 



ACTIONCARD 
Donorterapi 

 

CIRKULATION  
Overordnede mål   MAP > 65 mmHg  (evt. højere, hvis eksisterende hypertension) 

 ScVO2 > 70 % 

 Hæmatokrit > 0,30 eller hæmoglobin > 6 mmol/l 

 CVP 6-10 mmHg 

Bradykardi 
 

 Hvis betydende bradykardi og påvirket MAP: Isoprenalin  (konferér 
med Tx-koordinator) 

Sympatisk storm 
og systolisk BT > 
160 mmHg eller 
MAP > 90 mmHg 

 Esmolol - 100-500 mikrog/kg som bolus fulgt at 50-300 mikrog/kg/min. 
Alternativt: 

 Labetalol - 5-20 mg/bolus, givet med 10-20 minutters mellemrum 

 Nitroprussid - 0,5-5,0 mikrog/kg/min 

 Remifentanil infusion 
 

Væsketerapi  Isotone krystalloider (NaCl og/eller Ringer’s Acetat/ -Lactat). Ved høj 
se-Na: isoton glucose og vand i sonden 

 Kolloider: Human albumin 5%. 

 Blodprodukter: Leucocytfiltreret blod. 

 Såvidt muligt først transfusion efter udtagelse af blodprøve til HLA-
bestemmelse 

Vasopressor 
behandling 

 Noradrenalin eller dopamin 

 Ved Noradrenalindosis > 0,10 mikrog/kg/min eller dopamindosis > 10 
mikrog/kg/min kan  Vasopressin 1 U i.v. efterfulgt af infusion 0,5-4,0 
U/t tillægges. 

Inotropi behandling  Dobutamin, dopamin eller adrenalin 

 Evt. EKKO vejledt 

Nedsat EF  EF < 0,40-0,45: Cardiac output monitorering efter lokale retningslinier 
overvejes 

    
  

RESPIRATION 
Ventilation 
Oxygenering 

 Normoventilation og pH 7,35-7,45 

 PaO2 > 12 kPa og SAT > 95 % 

Bronchier  Trachealsugning 

 Evt. bronkoskopi og BAL 

 Vending hver 2. time 

 Hovedgærdet eleveret 30° 

 PEEP > 5 cm H2O 

 Rekruttering efter afdelingens retningslinier og  efter apnøtest. 

Specielt for 
Lungedonorer 

 PaO2 > 13 kPa med: PEEP 5 cm H2O og FiO2 < 0,40 

 Aggressiv indsats med specielt sugning og rekruttering 

 TV 6-8 ml/kg  

 Peak pressure < 30 cm H2O  

 Antibiotikaprofylakse 

 Normohydrering (undgå overhydrering) 

 
 

ENDOKRINOLOGISK 

Blodsukker  BS 5-8 mmol/l 



 Actrapidinfusion balanceres med glucoseindgift og/eller ernæring 

Steroid  Til alle donorer gives Methylprednisolon bolus 15 mg/kg straks efter 2. 
hjernedødsundersøgelse 

Diabetes Insipidus  Ved TD > 4 ml/kg/t og se-Na > 145-150 mmol/l og/eller problemer 
med at styre væskebehandlingen gives Desmopressin (Minirin) 1-2 
mikrog i.v. p.n. Titreres til effekt, ofte behov for indgift ca. hver 6. time 

 

   

RENALT 
Diureser  TD 1-2 ml/kg 

Elektrolytter  Se-Na < 150 mmol/l 

 Se-K 4-5 mmol/l  - kaliumindgift efter afdelingens vanlige retningslinier 

 Ioniseret calcium, se-fosfat og se-magnesium i normalområdet 

Hypernatriæmi  Balanceret væsketerapi med brug af isoton glucose og vand i sonden 

 Se ovenfor under ”Endokrinologisk” 

 
 

GASTROINTESTINALT 
Ernæring  Enteral ernæring fortsættes, minimum 10-20 ml/t, hvis tolereret. 

  
 

TERMOREGULATION 
Temperatur  Temperatur > 35° C (Mål 36-37° C) 

Regulering  Varme/kolde væsker og varme/køletæppe m.m. 

Hypertermi  Ved hypertermi Paracetamol, evt. i.v. (Perfalgan), gerne kontinuerligt 

 
 

KOAGULATION 
Koagulopati  Korrigeres i samråd med koagulationsspecialister ellerTx-koordinator 

  
 

MEDICIN 
Medicinliste  Al unødvendig medicin seponeres 

Steroid  Alle donorer: Methylprednisolon 15 mg/kg gentages hver 24 timer 

Antibiotika  Fortsættes  

Tvivl  Ved tvivl konfereres med Tx- koordinator 

 

 

 

02.10.2012 DASAIM’s 
Neuroanæstesiudvalg 
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Blandevejledninger 

 

Vasopressin  
 

Dosering: Doseres individuelt tilpasset respons 0,5-4,0 U/t. Ved 
manglende eller langsomt indsættende effekt kan man forsøge 
bolus (litteraturen anbefaler 1 U) 
 

Indikation: Anvendes kun til donorpatienter, som trods 
volumensubstitution og behandling med NA > 0,10 
mikrogram/kg/min eller dopamin > 10 mikrogram/kg/min fortsat 
er hypotensive, og hvor genesen formodes primært at være 
vasodilatation. 
 

Virkning: Da organdonorer er vist at mangle vasopressin, vil stoffet hos 
disse patienter virke vasokonstriktorisk med potent effekt 
 

Bivirkninger: Overfølsomhedsreaktioner fra udslet til urticaria til egentlig 
anafylaksi. I forbindelse med anvendelse ved hypotension hos 
septiske patienter er beskrevet iskæmiske og/eller thrombotiske 
bivirkninger 
 

Kontraindikationer: Kendt allergi over for vasopressin 
 

Brugsopløsning: Infusionsblanding 0,6 U pr. kg blandes med isoton NaCl til i alt 
100 ml infusionsopløsning: 1 ml/t svarer til 0,1 mU/kg/min. 
se skema senere 
 

Blandbar med: Isotonisk NaCl 
 

Infusion / injektion: Gives som infusion på infusionspumpe via CVK i dedikeret 
adgang 
Infusionshastighed: 5-40 ml/t 
 

IV-kompatibilitet: Må ikke gives med andre lægemidler. 
 

Udskillelse: Metaboliseres i nyrer og lever; 5-10 % renalt. (Kilde: 
Micromedex). Plasmahalveringstiden er 10-20 min. 
 

Nyreinsufficiens: Ingen dosisjustering. 
 

Leverinsufficiens: Visse patienter med cirrose responderer på meget lavere doser. 
 

Hæmodialyse: - 
 

Holdbarhed: Infusionsopløsningen bør anvendes straks efter blanding, da 
holdbarheden ikke er undersøgt. 
 

Lægemiddelinteraktioner: Øget risiko for kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de 
pointes, hjertestop) ved samtidig brug af følgende for 
donorpatienter relevante lægemidler amiodaron, fluconazol, 
erythromycin, sotalol. 
 

http://www.micromedex.dk/hcs/librarian/ND_T/HCS/ND_CPR/ProductList/ND_PR/Drugs/CS/BECB11/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E8FB04/ND_PG/PRIH/ND_B/HCS/SBK/1/ND_P/Drugs/PFActionId/hcs.common.RetrieveDocumentCommon/DocId/0443/ContentSetId/31#secN10DD0#secN10DD0
http://www.micromedex.dk/hcs/librarian/ND_T/HCS/ND_CPR/ProductList/ND_PR/Drugs/CS/BECB11/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E8FB04/ND_PG/PRIH/ND_B/HCS/SBK/1/ND_P/Drugs/PFActionId/hcs.common.RetrieveDocumentCommon/DocId/0443/ContentSetId/31#secN113CB#secN113CB
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Effektparametre: Blodtrykket skal stige til MAP > 65 mm Hg 

 
Specielle forhold: Brug af præparatet kræver Lægemiddelstyrelsens tilladelse. 

Kan evt. rekvireres fra nærmeste neurointensive afdeling 
 

 
 
 
 

Blandeskema til 100 ml infusionsopløsning:  
 
Voksne & børn over 20 kg:  

 
Infusionshastighed: 1 ml/time = 0,1 mU/kg/min. 

 

Vægt i kg 
Antal U Vasopressin Antal ml Vasopressin á 20 U/ml 

Blandes med 
antal ml 
natriumklorid 

  20 12 0,6 100 
  30 18 0,9 100 
  40 24 1,2 99 
  50 30 1,5 99 
  60 36 1,8 98 
  70 42 2,1 98 
  80 48 2,4 98 
  90 54 2,7 97 
100 60 3,0 97 
110 66 3,3 97 
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Blandevejledning 
 
Esmolol 
 
 

Dosering: Doseres individuelt tilpasset respons 0,5-6,0 ml/t.  
 

Indikation: Anvendes til potentielle donorer med svær hypertension 
 

Virkning: Esmolol er en ultra kortvirkende β-blokker til i.v. indgift. 
Da organdonorer ofte i forbindelse med inkarcerationen får 
udtalt hypertension og takykardi (autonom storm eller sympatisk 
storm) og derefter ofte ganske pludseligt udvikler hypotension, 
kan der være behov for hurtigt- og kortvirkende 
blodtrykssænkende behandling. Esmolol synes ideelt i denne 
sammenhæng. 
 

Bivirkninger: Hyppigst observerede bivirkning er overdosering med utilsigtet 
hypotension. I tilfælde af en hypotensiv episode 
bør infusionshastigheden sænkes eller om nødvendigt, 
afbrydes. 
 

Kontraindikationer: Kendt allergi over for esmolol 
 

Brugsopløsning: Injektionsvæske: Brevibloc injektionsvæske, indeholder 10 
mg/ml. Hvert hætteglas indeholder 100mg/10 ml.  
Infusionsvæske: Brevibloc infusionsvæske, opløsning, 
indeholder 10 mg esmololhydrochlorid per ml. Hver 250 ml pose 
indeholder 2500 mg esmololhydrochlorid. 
 

Blandbar med: Injektionsvæske: Kan opblandes i natriumchlorid- og glucose-
infusionsvæsker.  
Infusionsvæske: Må ikke fortyndes med andre 
infusionsvæsker.  
 

Infusion / injektion: Skal administreres med infusionspumpe i dedikeret adgang. 
Infusionshastighed 15-216 ml/t. 
 

IV-kompatibilitet: Må ikke gives sammen med andre lægemidler eller 
natriumbikarbonatopløsninger og andre basiske opløsninger. 
 

Udskillelse: Udskilles renalt, 73-88 %. Plasmahalveringstiden er 9 min. 
 

Nyreinsufficiens: Syremetabolitten i esmolol udskilles uændret gennem nyrerne. 
Halveringstiden for elimination kan forøges til ca. ti gange det 
normale, og plasmaniveauerne er væsentligt forhøjede. 
 

Leverinsufficiens: Der kræves ingen forsigtighedsregler i tilfælde af 
leverinsufficiens. 
 

  
 

Holdbarhed: Hvert hætteglas er kun beregnet til engangsbrug. 
Injektions- og infusionsvæsken bør anvendes straks efter 
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åbning.  
 

Lægemiddelinteraktioner: Forsigtighed bør udvises ved brug af esmolol sammen med 
andre antihypertensive midler eller midler, som kan forårsage 
hypotension eller bradykardi.  
Esmolol kan øge den hypotensive effekt af alle 
inhalationsanæstetika. 
 

  
Effektparametre: Stile efter at nedsætte det systoliske blodtryk til ca. 160 mm Hg 

eller MAP 90 mm Hg 
 

Specielle forhold: Brug af præparatet i 250 ml’s poser kræver 
Lægemiddelstyrelsens tilladelse. Kan evt. rekvireres fra 
nærmeste neurointensive afdeling 
 
 

 
Bolus af Esmolol  

   

 Dosis esmolol (mg) Mængde esmolol (ml) 

Vægt 0,1 mg/kg 0,5 mg/kg 0,1 mg/kg 0,5 mg/kg 

50 5 25 0,5 2,5 

60 6 30 0,6 3,0 

70 7 35 0,7 3,5 

80 8 40 0,8 4,0 

90 9 45 0,9 4,5 

100 10 50 1,0 5,0 

110 11 55 1,1 5,5 

120 12 60 1,2 6,0 

 
 
Efterfølgende infusion af Esmolol 250 ml poser á 10 mg/ml 
   
   

   

Vægt i kg 
Infusionshastighed 

50 µg/kg/min  300 µg/kg/min 

50 15 ml/t 90 ml/t 

60 18 ml/t 108 ml/t 

70 21 ml/t 126 ml/t 

80 24 ml/t 144 ml/t 

90 27 ml/t 162 ml/t 

100 30 ml/t 180 ml/t 

110 33 ml/t 198 ml/t 

120 36 ml/t 216 ml/t 
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