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EFTER DONATION
Återkoppling till närstående och personal
Enskilt avsked

Efter donationsoperationen förs den avlidne tillbaka till intensivvårdavdelningen och
närstående ges där möjlighet till enskilt avsked.
Enligt bl a de riktlinjer vi arbetar efter i vår EDHEP-utbildning, är det mycket viktigt att
rekommendera närstående att se och ta farväl av den avlidne efter att donationen är
avslutad.

Samtal med närstående

Innan närstående lämnar avdelningen bör det ges möjlighet att åter samtala med
ansvarig läkare.
Erbjud gärna de närstående en kontakt vid ett senare tillfälle då ytterligare frågor kan
besvaras. Vid detta samtal kan närstående, om de önskar, få veta vilka organ och
vävnader som tagits tillvara samt utgången av de olika transplantationerna. Denna
information får man från transplantationskoordinatorn som per telefon och brev till
intensivvårdsavdelningen informerat om de preliminära transplantationsresultaten.

Återkoppling till personal

Efter organdonationen ringer ansvarig transplantationskoordinator, tillbaka till berörd
personal alternativt DAL/DAS på donatorsjukhuset för att informera om de preliminära
transplantationsresultaten. Transplantationskoordinatorn skickar sedan ett brev cirka en
vecka efter donationen. Avsikten med dessa kontakter är dels att ge ytterligare
återkoppling till personalen och dels att ge underlag för information till de anhöriga.
Organdonation kan väcka starka känslor hos den personal som varit inblandad i vården
av donatorn. Erfarenheter visar att det är värdefullt för berörd personal att få ställa
frågor och samtala kring sina upplevelser i samband med det aktuella donationstillfället.
Transplantationskoordinatorn som varit engagerad i donationen planerar i samråd med
lokal DAS/DAL på donatorssjukhuset för ett återkopplingsmöte i så nära anslutning till
donationen som möjligt. Lokal DAS/DAL har ansvar för att informationen om
återkopplingsmötet når ut till alla de som varit med i vårdkedjan av donatorn, ex
personal på akutvårdsavd, IVA, operation, anestesi, kuratorer, sjukhuspräst mfl. Både
lokalt donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska bör vara med på
detta återkopplingsmöte.
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