Registrering af dødsfald
Udfyldes af læge efter alle dødsfald i intensivafdelingen. Intensivpatienter der dør på operationsbordet,
eller mens de er til undersøgelse udenfor intensivafdelingen, inkluderes også.
De fleste af registreringerne har en kode, som er skrevet ud for de spørgsmål de passer til. Koden
registreres i det patientadministrative system. Samtidigt tjekkes det, om at NABB/NABE-koderne er
indberettet, for at patienten kan indgå i indikatorerne. Dette varetages i de flest afdelinger af en sekretær.

Baggrundsdata
1.

Patientens cpr. nr. eller erstatningspersonnummer:

__________________
ddmm åå–xxxx

2.

Hospitalets navn:……………………………….………

Afdelingskode:……………………………

3.

Dødsdato:______________
ddmmåååå
Dødsdatoen skal være den samme som på dødsattesten.

4.

Havde patienten en anoxisk eller strukturel skade af hjernen i det aktuelle sygdomsforløb?
Anoxisk: skade opstået efter iltmangel til hjernen pga. f.eks. hjertestop, hængning, drukning, kvælning,
hjernestammelæsion, lungeemboli, overfølsomhedsreaktion eller forgiftning.
Strukturel: skade der kan konstateres via f.eks. CT eller MR skanning. Kan f.eks. skyldes hjerneblødning, hovedtraume,
hjernesvulst eller infektion i centralnervesystemet.

5.

Nej

Gå til punkt 11

AVAX01 tillægskodes aktionsdiagnosen

Ja

Gå til punkt 5

ZDW57 tillægskodes aktionsdiagnosen

Har patienten været respiratorbehandlet på intensivafdelingen?
Dvs., om patienten var intuberet og tilkoblet en respirator, uanset længden af forløbet eller tidspunktet.

6.

Nej

Gå til punkt 11

AVAX02 registreres som procedurekode

Ja

Gå til punkt 6

Benyt én af procedurekoderne: BGDA0, BGDA00, BGDA01, BGDA02

Var patienten uden nogen reaktioner og uden sedationsbehov og derfor mistænkt for at
være hjernedød?
Uden reaktioner betyder, at der ikke kunne fremkaldes reaktioner overhovedet, f.eks. hosterefleks, pupilrefleks,
svælgrefleks eller smertereaktion.

7.

Nej

Gå til punkt 11

AVAX03 tillægskodes aktionsdiagnosen

Ja

Gå til punkt 7

DR940B registreres som bidiagnose

Blev de pårørende informeret om muligheden for organdonation?
Ja

Gå til punkt 8

BVAA5A registreres som procedurekode

Nej

Gå til punkt 8

AVAX04 registreres som procedurekode
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8.

Fik patienten stillet hjernedødsdiagnosen?
Ja

Gå til punkt 9 DDR991 bidiagnose

Nej

Patienten fik ikke stillet hjernedødsdiagnosen.
Afkryds vigtigste årsag - kun ét kryds blandt punkterne 8.1 - 8.15.
Gå herefter til punkt 11.
Registreres som
procedurekode

Lægefaglig vurdering
8.1

Afstod ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med transplantationskoordinatorfunktionen

AVAA02

Vurderingen foretages på baggrund af medicinske overvejelser om, at patientens organer
ikke kan anvendes til transplantation.

8.2

Afstod ud fra en lægefaglig vurdering uden samråd med transplantationskoordinatorfunktionen

AVAA03

Vurderingen foretages på baggrund af medicinske overvejelser om, at patientens organer
ikke kan anvendes til transplantation.

8.3

Pludseligt hjertestop

AVAA07

8.4

Hjernedødsundersøgelsen viste reflekser eller intrakraniel cirkulation

AVAA16

Samtykkebetingede årsager
8.5

Patienten ønskede ikke at være donor

AVAA10

8.6

Patienten ønskede at være donor, men pårørende afslog

AVAA11

8.7

Patientens indstilling ukendt, og pårørende ønskede ikke donation

AVAA12

8.8

Patientens indstilling ukendt, og ikke muligt at finde pårørende

AVAA13

Tilfælde hvor der ikke var efterladt en tilkendegivelse fra patienten, og hvor det ikke var
muligt at opspore nærmeste pårørende eller hvor patienten ikke efterlader sig pårørende.

8.9
8.10

Patienten ikke identificeret

AVAA14

Pårørende kunne ikke informeres pga. manglende habilitet

AVAA15

Pårørende var ikke fyldt 18 år, eller var inhabil pga. psykisk sygdom, mental tilstand eller
vurderedes i øvrigt ikke at kunne forstå informationen og betydningen af et samtykke.

Kapacitets- eller ressourceproblemer
8.11

Ikke kapacitet på intensivafdelingen

AVAA04

F.eks. mangel på intensivplads eller personale til at gennemføre donationsforløbet.

8.12

Ikke muligt af få en speciallæge til at udføre hjernedødsundersøgelsen

AVAA05

8.13

Ikke muligt at anvende cerebral 4-kars arteriografi som
supplerende diagnostisk metode

AVAA06

Andre årsager
8.14

Organdonation ikke overvejet

AVAA08

Tilfælde hvor det ikke er journalført, at personalet har overvejet organdonation.

8.15

Politiet nedlagde forbud mod donation

AVAA09

Tjek, at der kun er ét kryds og gå til punkt 11.
9.

Blev den kliniske hjernedødsundersøgelse suppleret med cerebral 4-kars arteriografi?
Ja

Gå til punkt 10

Nej Gå til punkt 10

Benyt én af procedurekoderne: UXAB25, UXAA30, UXAA32
AVAX05 registreres som procedurekode
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10.

Blev afdøde kørt til operationsstuen med henblik på donoroperation, uanset om der blev
udtaget organer?
Ja

Gå til punkt 11 – der skal ikke registreres en kode
Data trækkes fra anden database

Nej

Afdøde blev ikke kørt til operationsstuen.
Afkryds vigtigste årsag - kun ét kryds blandt punkterne 10.1 – 10.12
Gå herefter til punkt 11.

Lægefaglig vurdering
10.1

Afstod ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med
transplantationskoordinatorfunktionen

Registreres som
procedurekode
AVAB02

Vurderingen foretages på baggrund af medicinske overvejelser om, at patientens organer
ikke kan anvendes til transplantation.

10.2

Afstod ud fra en lægefaglig vurdering uden samråd med
transplantationskoordinatorfunktionen

AVAB03

Vurderingen foretages på baggrund af medicinske overvejelser om, at patientens organer
ikke kan anvendes til transplantation.

10.3

Pludseligt hjertestop

AVAB06

Samtykkebetingede årsager
10.4

Afdøde ønskede ikke at være donor

AVAB08

10.5

Afdøde ønskede at være donor, men pårørende afslog

AVAB09

10.6

Afdødes indstilling ukendt, og pårørende ønskede ikke donation

AVAB10

10.7

Afdødes indstilling ukendt, og ikke muligt at finde pårørende

AVAB11

Tilfælde hvor der ikke var efterladt en tilkendegivelse fra patienten, og hvor det ikke var
muligt at opspore nærmeste pårørende eller hvor patienten ikke efterlader sig pårørende.

10.8

Afdøde ikke identificeret

AVAB12

10.9

Pårørende kunne ikke informeres pga. manglende habilitet

AVAB13

Pårørende var ikke fyldt 18 år, eller var inhabil pga. psykisk sygdom, mental tilstand eller
vurderedes i øvrigt ikke at kunne forstå informationen og betydningen af et samtykke.

Kapacitets- eller ressourceproblemer
10.10

Ikke kapacitet på intensivafdelingen

AVAB04

F.eks. mangel på intensivplads eller personale til at gennemføre donationsforløbet.

10.11

Ikke kapacitet på operationsafdelingen

AVAB05

F.eks. mangel på disponibel operationsstue eller personale til at gennemføre
donoroperationen.

Andre årsager
10.12

Politiet nedlagde forbud mod donation

AVAB07

Tjek, at der kun er ét kryds og gå til punkt 11.
11.

Til internt brug i afdelingen

Udfyldt af:………………………………………………………………………
Det udfyldte skema afleveres til: …………………………………………….
Er der tvivl om udfyldning af skemaet kontaktes intensivafdelingens donationsansvarlige nøgleperson.
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