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Organdonasjon og transplantasjon -
organisering 

• Rikshospitalet er Norges transplantasjonssenter 

• Transplantasjonskoordinatorene 24/7 

 

• 26 donorsykehus med                      
donoransvarlig lege 

 



Hvilke organer kan doneres? 

Organer: 

• Hjerte 

• Lunger 

• Lever 

• Nyrer 

• Bukspyttkjertel 

• (Tarm) 

 

Vev: 

• Hornhinner 

• Sener 
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Tromsø 

RH 

Donorteamet 
reiser raskt tilbake til  

RH med organene 

Organer / tidsvindu 

Nyrer 

24 timer 

Tarm 

12 timer 

Lever 

16 timer 

Pancreas 

14 timer 

Hjerte 

4 timer 

Lunger 

6 timer 

Kritiske tidsvinduer 
  

Maksimal tolerabel ischemi tid 
(tid fra uttak av organer til transplantasjon) 

Timer 
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Tidsfaktoren er av stor betydning for et vellykket resultat 



Organdonasjon     Transplantasjon 

• Pasienter som får et nytt organ 
og får muligheten til å leve 
videre, økt livskvalitet  

– pårørende som slipper å 
miste en av sine kjære 

 

 

• Pasienter som dør og som 
donerer organer 

– pårørende som mister 
en av sine kjære 

 

 



Antall meldte og realiserte organdonorer 

113 organdonorer 

329 meldt til transplantasjonskoordinator 

16% avslag 
fra 

pårørende 



Hvem er en potensiell organdonor? 

§ 11. Vurdering av om en pasient kan være aktuell som donor 

 

Når døden er konstatert, eller når det er svært sannsynlig at 
døden vil inntreffe innen kort tid og videre livreddende 
behandling er formålsløs, skal det vurderes om pasienten kan 
være aktuell som donor. 
 

Transplantasjonslova, 2016 

 



Forutsetninger for å kunne donere organer 

 

 

Intensivbehandling 

Respirator 

 

Alvorlig sykdom eller skade som 
rammer hjernen 



Vakthavende transplantasjonskoordinator på 
RH er faglig instans for å vurdere om en pasient 
er medisinsk egnet til å kunne være 
organdonor. 

 

Hvem er en potensiell organdonor? 

Utenlandske 
statsborgere

? 
For 

gammel? 

Cancer? 
Hepatitt? 

HIV? 

Organ-
svikt? 

Rus-
misbruk? 

Religion/ 
kultur? 



  Melding av en potensiell donor 

Vakthavende transplantasjonskoordinator på RH 

• Rikshospitalets sentralbord tlf. 23070000  

 

Informasjon om: 

• Blodgruppe - Alder - Kjønn 

• Høyde – Vekt – Thorax-omkrets 

• Aktuell sykdom/skade og tidligere sykehistorie 

 

• Løpende kontakt gjennom hele 
donasjonsforløpet 



Blodprøver til vevstyping og 
serologi Urin mikro/stix 



Dødsårsaker organdonorer 

• Median alder 54 år  

• Eldste 88 år, yngste 5 år 



DBD = Donation after Brain Death 
Dødsattest signeres av to leger 

Akutt skade/ 
sykdom som 

rammer 
hjernen 

Behandling 
vurderes 

som 
nytteløs 

 

Død på 
respirator = 
opphevet 

blodtilførsel 
til hjernen 

Kliniske 
tester og 

CT/cerebral 
angiografi av 

hjernen 

cDCD = Donation after Circulatory Death 
Dødsattest signeres av en lege 

Død uten 
respirator =  
varig hjerte 

og 
åndedretts-

stans 

Klinisk 
observasjon 

og 
undersøkelse 

Behandling 
opprettholdes 
med sikte på 

donasjon 

Behandling 
avsluttes 

Dersom 
kriterier for 

DBD ikke 
inntreffer 

Donasjonsforløp 

 Diagnostikk 
og 

livreddende 
behandling 

Organdonasjon 



Hva markerer overgangen fra livreddende behandling  
til behandling med sikte på donasjon? 

• Tverrfaglig beslutning om at videre livreddende behandling er formålsløs. 

• Nevrointensiv behandling avsluttes. 

• Intensivbehandling iverksettes/opprettholdes for å bevare organer for 
transplantasjon. 

 



Målet med organbevarende behandling 

• Ivareta organenes funksjon slik at flest mulig og best mulig organer 
kan doneres.  

• Ivareta avdødes mulighet for organdonasjon. 

• En etisk og juridisk forpliktelse overfor avdøde, de pårørende og 
pasientene som står på venteliste for transplantasjon. 

 

      Dette krever full intensivmedisinsk innsats. 

 



Sentrale begreper 

 

 

– Herniering 
• Forskyvning av cerebralt vev 

som kan reverseres med 
kirurgi eller medikamentell 
terapi 

 

 

– Tamponade 
• Opphørt blodstrøm til hjernen 

= død 

 



Dødsdefinisjon 

• En person er død når det foreligger 
sikre tegn på total ødeleggelse av 
hjernen med et komplett og 
irreversibelt opphør av alle 
funksjoner i storehjernen, 
lillehjernen og hjernestamme. 

 

• Varig hjerte og åndedrettsstans er 
sikre tegn på ødeleggelse av 
hjernen. 

 

 

 

§2 Forskrift om dødsdefinisjon , 2016 



§3. Vilkår for å stille diagnosen død når åndedrett og 
hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige midler 

1. Erkjent intrakraniell sykdomsprosess (dvs. sykdom 
eller skade i skallehulen) 
 

2. Total bevisstløshet, som ikke er medikamentelt 
betinget, eller kan skyldes nedkjøling 
(kroppstemperatur lavere enn 33 grader)  
 

3. Opphør av eget åndedrett 
 

4. Opphør av alle hjernenervereflekser 
 

5. Objektiv påvisning av opphevet blodtilførsel til 
hjernen  

 

Forskrift om dødsdefinisjon … 2016 

 



Dødstidspunktet = angiografi-
tidspunktet 

 

 

 

 
 

Objektiv påvisning av opphevet blodtilførsel til hjernen: 
CT angio eller cerebral angio 



Når avdøde har gitt uttrykk for sitt syn  

• Når avdøde har gitt samtykke kan pårørende ikke nekte donasjon. 

 
       

 

 

 

      Transplantasjonslova, 2016 

 

 

Donorkort,  
app på mobil, 
Kjernejournalen 



Når avdøde ikke har gitt uttrykk for sitt syn 

• Donasjon kan gjennomføres dersom det ikke er forhold som tilsier at 
avdøde ville ha motsatt seg. 

• Donasjon kan ikke gjennomføres dersom man ikke har mulighet til å 
komme i kontakt med pårørende eller når avdøde ikke har pårørende. 

• Donasjon kan likevel ikke gjennomføres                                                                
dersom en av næreste pårørende nekter. 

 

 

 

 
      Transplantasjonslova, 2016, §13 

 

 



Hvem er pasientens nærmeste 
pårørende? 

• Den som i størst utstrekning har varig og 
løpende kontakt, den som pasienten 
utpeker 

• Ektefelle/ registrert partner/ samboer 

• Myndige barn 

• Foreldre eller andre med foreldreansvar 

• Myndige søsken 

• Besteforeldre 

• Andre familiemedlemmer, verge, 
hjelpeverge 

 

      Pasient og brukerrettighetsloven, § 1-3b 



Felles kjennetegn for pårørende 

• Sjokk, akutt krise, sorg 

• De mangler mestringsstrategi, uvisshet, kaos og 
maktesløshet 

• Skyldfølelse, sinne, skam, redsel 

• Mange spørsmål – behov for informasjon, men 
svekket evne til å forstå informasjon 

• Det bygges umiddelbare håp – for seg selv og 
for den syke 

• Familier er ulike, ulike behov, ulike relasjoner til 
hverandre og pasienten 

• Den første kontakten veldig viktig – bygge et 
tillitsforhold 

 



Hvem er disse pårørende? 

• Registrere det pårørende formidler av følelser, bli berørt av 
disse og respondere i forhold til dem. 

 

• Hva er viktigst for dem her og nå? 
 

 



Kommunikasjonen med pårørende 

• Kontinuerlig prosess, planlegge 
informasjonen, avtale regelmessige 
samtaler 

• Tydelige budskap 

– Vi forsøker å redde pasientens liv  

– Kan komme til å dø 

– Ikke håp om overlevelse – 
dødsbudskapet 

– Tilby muligheten for donasjon 

• Medfølende, tid til å ta inn over seg 

• Klargjørende – gir pårørende følelse av 
kontroll 

• Bedre å vite enn ikke å vite 



Rett til refusjon av utgifter som følge av 
donasjon (§18 i Transplantasjonslova) 

 
• I praksis mat, transport, parkering, 

overnatting den tidsperiode hvor 
behandlingsforløpet forlenges med sikte 
på donasjon. 

 

• Gjelder nærmeste pårørende 

 

• Ferdig refusjonskonvolutter i 
donorbakkene 

 



Samtalene om organdonasjon 
1. Har pasienten/avdøde gitt uttrykk for sitt syn? 

2. Foreligger det forhold som tilsier at pasienten/avdøde ville motsette 
seg? 

3. Hva tenker de pårørende om organdonasjon? 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegg samtalene: 
 

• Timing – når er riktig tidspunkt? 
• Hvor mye har pårørende forstått?                                                        

Hva håper de på? 
• Gi tid. «Det spontane nei»? Usikker? 
• Forklare donasjonsprosessen.  

 
 
 
 



Avskjed før organuttaket 
 

• Tilrettelegge for tilstedeværelse og avskjed 
– Hvilke behov og ønsker har pårørende? 

– «… er det noe som du mener vi kan legge til rette 
for som betyr noe for deg/dere nå?» 

– Tid – avklare med pårørende og tx-koordinator 
 

• Ritualer som markerer dødstidspunktet  
– Stelle avdøde pent, lys, båreteppe, blomster 

– Dødsattest, pårørendekonvolutten, brosjyrer med 
informasjon 
 

• Planlegge oppfølgingen videre 
– Gjør avtale om syning 

– Rettslig obduksjon? 

– Informer om  ettersamtale 

– Kontaktinformasjon til pårørende 

 

 
 

Illustratør: Tone Emblemsvåg, i boka «Storebror er 
min helt», Stiftelsen organdonasjon 



Sykehusprest 

• Et medmenneske og samtalepartner med 
erfaring med å møte mennesker i sorg og 
krise 

 

• Ritualer rundt døden 
 

• Kan formidle kontakt med andre 
trossamfunn 

 

• Syning 

 



Syning etter organuttaket  

- i avdelingen, sykehuskapellet, på hjemsted 

 
  

• Den døde har alle tegn på å være død. 

• Avdøde er pent stelt, uten 
intensivutstyr. 

• Forberede på hvordan den døde ser ut 
før man går inn. 

 



Oppfølging 
Ettersamtale  2 – 3 måneder etter dødsfallet 

• Spørsmål kommer i ettertid om behandlings og donasjonsforløp 

• Støtte og omtanke 

• Informasjon om organdonasjon 

• Viktig å si takk! 

• Tilbakemelding til oss 



Takk 

 

• Formidle takk for organdonasjon 
– Takkebrevet signert direktøren ved OUS 

 

• Pårørende kan få informasjon om hvilke organer som er donert  
– Anonymitet mellom partene i donasjonsprosessen,                                          

§17 i Transplantasjonslova 



Barnebok  
om organdonasjon og transplantasjon 

Utgitt av Stiftelsen organdonasjon www.organdonasjon.no  

Finnes i interaktiv nettutgave på www.pappashjerte.no   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Illustratør: Tone Emblemsvåg , Forfatter: Eli Rygg  
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• Bruk ressurspersoner! 

• Protokoll for organdonasjon finnes på www.norod.no 

• «Donorbakke» i alle intensivavdelinger 

• Alle prosedyrer og informasjonsbrosjyrer om organdonasjon samlet i ett dokument i 
e-Håndboka OUS http://ehandbok.ous-hf.no/document/122025  

• Stiftelsen organdonasjon www.organdonasjon.no   

• E-læringskurs  om organdonasjon, 5 moduler finnes i Læringsportalen og på 
www.norod.no  

• Fagdager om organdonasjon og transplantasjon ved OUS 7. og 8.september 2020 
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