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Efter donationen
Operationen avslutas:
-

Buk och thorax sugs rent

-

Dukar och instrument räknas på sedvanligt sätt

-

Såret (sternum, fascior, hud) fixeras/sutureras/staplas

-

Den avlidne tvättas och förband läggs

-

Den avlidne omhändertas sedan enligt lokala föreskrifter

Om den avlidne ska genomgå rättsmedicinsk obduktion ska alla katetrar, dränage, perifera och
centrala nålar lämnas kvar. Endotrakealtuben kan klippas av inne i munnen.

Den avlidne
Den avlidne förs tillbaka till intensivvårdsavdelningen eller enligt lokala bestämmelser och
närstående ges möjlighet till enskilt avsked.

Närstående
Man bör rekommendera närstående att komma tillbaka efter donationsoperationen och se
den avlidne, ibland kan fantasin vara värre än verkligheten.
Innan närstående lämnar avdelningen bör de ges möjlighet till ett samtal med ansvarig
läkare.
Erbjud gärna närstående en kontakt senare, då ytterligare frågor kan ha uppkommit.
I samband med denna kontakt kan närstående, om de önskar få reda på vilka organ som
tagits tillvara samt utgången av de olika transplantationerna.
Donationsansvarig sjuksköterska och läkare får ett par veckor efter donationstillfället
ett brev med information om hur transplantationerna gått. Närstående får inte veta
vilka personer som fått organen.
På många sjukhus ger man även närstående namn och telefonnummer till den koordinator
som var ansvarig vid donationstillfället. Det händer inte helt sällan att närstående - ibland
efter flera år ringer koordinatorn och frågar om utgången av de olika transplantationerna.
Då det i Sverige lever många människor som tillhör andra trossamfund än kristendomen, bör
man ta hänsyn till om de har speciella ceremonier i samband med dödsfall och i möjligaste
mån försöka tillgodose detta.

Personalen
Organdonation kan ibland väcka starka känslor hos den personal som varit inblandad. Det
kan vara bra med en ”debriefing”, där alla får tillfälle att samtala om sina upplevelser i
samband med donationstillfället. Se förslag till samtal Flik 12:2
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