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Samtykke til forskning i forbindelse med organdonation

"kan de overkomme at 
forholde sig til mere ?"

"vil endnu et spørgsmål 
ikke blot resultere i at 
flere siger nej til 
organdonation ?"



Program 

• Afklaring af samtykke til forskning: Den 
juridiske ramme

• Ønsker danskerne at deltage i forskning? 

• Inspiration til samtaler om forskning

• Jeres erfaringer

Samtykke til forskning i forbindelse med organdonation



Samtykke til 
transplantationsrelateret 

forskning

Den juridiske ramme



Disposition

� Indgreb i den døde krop – hvorfor har vi lovgivning om det?

� Generelt forbud mod forskning på hjernedøde

� Transplantationsrelateret forskning  pr. 1. juli 2019 i

� Sundhedslovens § 54 a

� Betingelserne

� Muligheder for skriftlige tilkendegivelser vedr. 
transplantationsrelateret forskning

� Mundtligt samtykke fra pårørende til forskning

� Journalføring



Indgreb i den døde krop – hvorfor har vi 
lovgivning om det?



Sundhedsloven

§ 54 a :
Der kan efter reglerne i stk. 2-4 alene ske forskning på en afdød person som 

led i udtag af dennes organ i medfør af § 53, såfremt det 
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt har til hensigt at forbedre 
transplantationsresultater.

Stk. 2. Forskning må udføres, såfremt afdøde efter sit fyldte 15. år skriftligt har 
truffet bestemmelse herom. Det samme gælder, hvis personen mundtligt 
har udtalt sig herom. Pårørende til afdøde kan ikke modsætte sig forskning 
på afdøde, hvis afdøde skriftligt har truffet bestemmelse herom, medmindre 
afdøde har bestemt, at beslutningen er givet under forudsætning af de 
pårørendes accept, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Uden for de i stk. 2 nævnte tilfælde må forskning kun ske, såfremt der 
ikke foreligger nogen tilkendegivelser fra afdøde imod forskning og afdødes 
nærmeste pårørende giver samtykke hertil. Efterlader afdøde sig ingen 
nærmeste pårørende, kan der ikke ske forskning på afdøde.

Stk. 4. Er afdøde under 18 år, må forskning på afdøde kun ske, såfremt 
forældremyndighedens indehaver har givet samtykke til forskning 



Transplantationsrelateret forskning på 
afdøde fra 1. juli 2019

Undtagelse til et generelt forbud mod 
forskning på hjernedøde patienter

”Sådanne indgreb må først foretages, 
når uopretteligt ophør af åndedræt og 
hjertevirksomhed er indtrådt” 
Sundhedslovens § 55 stk.2



Samtykke til transplantationsrelateret forskning - ikke til 
et aktuelt forskningsprojekt

Kan være forskning, som omfatter interventioner på 
afdøde og på organerne efter de er udtaget, men endnu 
ikke transplanteret

Reguleres i Sundhedsloven og i Komitéloven

Transplantationsrelateret forskning på 
afdøde



Transplantationsrelateret forskning på 
afdøde 

Betingelser:

Skal forbedre transplantationsresultater

Ikke mere omfattende interventioner end der i forvejen 
udføres i forbindelse med organdonationen

Må ikke på forhånd forudses at hindre, at organerne kan 
transplanteres

Ingen organer må udtages alene til forskningsformål

Udtrykkeligt samtykke fra afdøde selv eller nærmeste 
pårørende



Registreringsmuligheder fra 1. juli 2019



Information til borgerne
Ja, til organdonation og forskning: Hvad indebærer det?

Det indebærer, at du giver tilladelse til, at der som en del af 
organdonationen laves undersøgelser, som skal biddrage 
til forskning på området. 

Du giver udelukkende tilladelse til undersøgelser, som 
forventes at gavne transplantationen af organer nu og i 
fremtiden, sådan at flere mennesker får mulighed for at leve 
videre med et nyt organ. 

Dine organer vil stadig blive transplanteret til en 
modtager på venteliste til et nyt organ som efter enhver 
anden organdonation. 

Begravelse eller bisættelse kan finde sted som efter ethvert 
andet dødsfald.



Samtykke fra nærmeste pårørende til 
transplantationsrelateret forskning

Fuldstændig parallel til indhentelse af 
samtykke til organdonation



Samtykke fra nærmeste pårørende til 
transplantationsrelateret forskning

Mundtligt samtykke indhentes såfremt:

• at afdøde har ønsket det

• at der ingen tilkendegivelser er fra afdøde selv til 
organdonation og forskning

• at afdødes samtykke til organdonation er fra før 1. juli 2019

• at afdøde er under 18 år (Forældrenes samtykke)                 
obs! 15-17 årige som skriftligt selv har taget stilling

• at der antages at være tvivl om afdødes vilje



Vejledning om indhold af informationen til de pårørende

Vejledning nr. 10099 af 5/12/2019 om samtykke til transplantation fra 
afdøde personer og til transplantationsrelateret forskning

Vejledningens punkt 4.2.2.2 

• et samtykke til transplantationsrelateret forskning og ikke til et konkret 
forskningsprojekt, men at forskningsprojektet er godkendt af National 
Videnskabsetisk Komité. 

• at transplantationsrelateret forskning har til hensigt at forbedre 
transplantationsresultater,

• at donor i forbindelse med forskningen ikke må udsættes for omfattende 
interventioner, der ikke almindeligvis ville ske som led i en 
transplantationssituation, herunder forberedelse heraf. Det betyder, at der 
alene vil kunne ske forskning i processer, som den hjernedøde 
almindeligvis gennemgår som led i organdonationen. 

• at forskningsprojektet ikke forventes at hindre recipientens mulighed for 
at opnå optimal udnyttelse af det donerede organ. 

• at et forskningsprojekt på den hjernedøde vil blive udført på samme 
hospital, hvor den hjernedøde er indlagt, mens forsøg på organer kan 
foregå på transplantationscentrene. 

De pårørende skal have mulighed for at stille uddybende spørgsmål i 
forlængelse af informationen om forskningen.



Journalføringen

• Hvem har givet samtykke

• Hvilken form foreligger 
samtykke i

• Datering af skriftligt samtykke

• Hvad er der givet samtykke til

• Hvilken læge har undersøgt 
afdødes tilkendegivelser

• Hvilken information har de 
pårørende fået

• Hvilken læge har indhentet 
samtykke fra pårørende?



• Siden 1/7 2019 har det været muligt at 
registrere sin holdning til forskning i 
forbindelse med organdonation

• De nyeste tal fra Organdonorregistret

1. juli – 31. december 2019

Ønsker danskerne at deltage i forskning i forbindelse 
med organdonation?



Andelen registreret alene med ja til organdonation og 
andelen registreret med et ja til organdonation og
forskning (%)

37%

63%

Ja alene til organdonation

Ja til organdonation og

forskning

Kilde: Organdonorregistret



60%

40%

Kvinder

Mænd

Personer som har givet tilladelse til organdonation og 
forskning fordelt på køn (%) 

Kilde: Organdonorregistret



Kilde: Organdonorregistret

59%

41%

Begrænset

tilladelse til

donation

Begrænset

tilladelse til

donation og

forskning

29%

71%

Fuld

tilladelse til

donation

Fuld

tilladelse til

donation og

forskning

Er der forskel på om man har givet fuld eller 
begrænset tilladelse ?



Inspiration til samtaler om forskning



National Guideline for Organdonation 
er opdateret

National Guideline punkt 5:

Afklaring af samtykke til 
organdonation

Obs ! den handlingsangivende tekst 
og de opdaterede dokumenter under 
”Baggrund” nederst i punkt 5.



Inspiration til samtaler om forskning

Vejledning i kommunikation med pårørende om 
hjernedød, organdonation og forskning

• Samtalemodellen på de formelle samtaler

• Forbered samtalen

• Samtalen om hjernedød

• Samtalen om organdonation og forskning

Obs ! Vejledninger ligger under ”Baggrund” 
punkt 5 i National Guideline for Organdonation



Inspiration til samtaler om forskning

Afklaring af samtykke til forskning (side14)

Timing: ”Hvis der er tilladelse til organdonation, skal 

det i forlængelse heraf også afklares, om der er samtykke

til forskning i forbindelse med organdonation”. 

"



Inspiration til samtaler om forskning

"Undersøgelserne vil ikke forhindre 

eller forsinke organdonationen - og 

er ikke mere omfattende end de 

undersøgelser, som i forvejen 

bliver foretaget i forbindelse med 

organdonation. 

Vil I være indforstået med det ?"

"I forbindelse med organdonationen 

kan det også blive aktuelt at 

foretage nogle supplerende 

undersøgelser, som kan være med 

til at forbedre 

transplantationsresultaterne"



Inspiration til samtaler om forskning



Inspiration til samtaler om forskning



Inspiration til samtaler om forskning

Organdonation.dk : Filmen under punkt 6 

”Samtalen om organdonation” 



Jeres erfaring med at indhente tilladelse til 
forskning i forbindelse med organdonation 

Inspiration til samtaler om forskning


