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Eksisterende undersøgelserBaggrund

Kilder: Sundhedsstyrelsen: Danskernes holdning til organdonation, 2016, DCO - YouGov 2018

• 2 ud af 3 danskere har allerede taget aktivt stilling og tilkendegivet deres 
holdning – enten i Organdonorregistret, på et donorkort eller mundtligt til 
familien

• 1 ud af 3 danskere har endnu ikke tilkendegivet deres holdning. 
Størstedelen på grund af tvivl.

?

?



Eksisterende undersøgelserBaggrund

Kilder: Sundhedsstyrelsen: Danskernes holdning til organdonation, 2016, DCO - YouGov 2018

1: Hvorfor og hvad er danskerne i tvivl om?
2: Hvordan kommunikerer vi bedst til tvivlerne?
3: Kan tvivlerne deles op i grupper – eller segmenter?

?

?

Vi ville undersøge:



Proces, metode og planBaggrund:

Marts‐april: 
Afdækning og 
Erfaringsdeling

April‐maj: 
Kvantitative 
indsigter

Maj‐juni: 
Kvalitative 
indsigter

Juni: Rapport 
og data

August‐
oktober: 

Lancering af ny 
viden

2020‐2021: 
Videndeling og 
implementering

1 2 3 4 5

Afdækning af 
eksisterende 
litteratur og 
ekspertinterviews

Fokus på 
adfærdsstudier, 
der undersøger 
årsagerne til tvivl 
i forbindelse med 
organdonation.

Output:
Litteraturstudie af 
16 relevante 
artikler og 
rapporter

Interviews med 
S. E. Morgan og 
R. E. O’Carrol

Design af 
spørgeskema, 
udsendt til 1.000 
respondenter via 
Norstat.

Analyse og 
segmentering af 
resultater.

Output:
Kvantitativ data fra 
997 respondenter.

Design og 
udførelse af 
dybdeinterviews 
med otte danske 
tvivlere.

Interviewene blev 
analyseret i lyset 
af de kvantitative 
resultater.

Output:
Kvalitativ data fra 
otte 
dybdeinterviews.

Sætter konkrete 
ord på den 
kvantitative data.

Indsigter og 
analyse formidlet 
i rapport.

Output:
Samlet rapport 
med indsigter og 
anbefalinger.

Målretning og 
formidling af 
indsigterne. 

Implementering 
af indsigter i 
kommunikatione
n til 
Organdonationsd
agen.

Output:
Pixie-udgave til 
offentliggørelse 
på 
Organdonationsd
agen

PR til Organdon-
ationsdagen.

6

Brug af indsigter i 
vores 
kommunikation

Formidling af ny 
viden i relevante 
fora (Årsmøde, 
ELPAT mv.)

Output:
Flere indsigter fra 
data

Differentieret 
kommunikation
- en styrket 
kommunikations-
indsats.



Stikprøven består af:
I alt 997 respondenter, repræsentativ i 
forhold til sociodemografiske forhold 
som køn, alder, region, uddannelse, 
civilstatus.
Screenet i tre forskellige grupper:
• 255 respondenter, som allerede har 

tilkendegivet, at de ønsker at være 
organdonorer (Ja-sigerne)

• 176 respondenter som har tilkendegivet, 
at de ikke ønsker at være organdonorer 
(nej-sigerne)

• 566 respondenter, som ikke har 
tilkendegivet et ønske om organdonation, 
fordi de er i tvivl (tvivlerne)

Til- og fravalg: SpørgeskemaMetode

Temaer, der er spurgt ind til, gennem 31 spørgsmål:
• Kropslig integritet:
Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Organdonorer kan 
måske ikke genopstå i livet efter døden, fordi de mangler nogle 
‘dele’.
• Oplevet væmmelse i forbindelse med organdonation:
Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Ideen med 
organdonation er ret modbydelig.
• Mistillid til lægerne:
Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Hvis jeg registrerer 
mig som organdonor, så vil lægerne måske ikke kæmpe så hårdt 
for at redde mit liv.
• Tro på misforståelser:
Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Den afdøde er ikke 
helt død, når organerne fjernes.
• Tro på oplevede fordele ved organdonation:
Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Organdonation gør 
det muligt, at der kommer noget positivt ud af et menneskes død.
• Oplevede sociale normer for tilmelding i registret:
Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? De fleste af de 
personer, der betyder noget for mig, har formentlig registreret sig 
som organdonorer
• Oplevet besvær med at registrere sig:
Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn? Jeg ved slet ikke, hvor 
jeg skulle starte, hvis jeg skulle give min beslutning om 
organdonation til kende i dag



Til- og fravalg: Analytisk tilgangMetode

Vi analyserede den kvantitative data via: 
• En faktoranalyse som resulterede i 10 faktorer fra 
tvivlernes svar på 31 spørgsmål
• En klyngeanalyse som inddelte tvivlerne i fire 
segmenter 
• Signifikanstest som viste, om forskelle mellem 
variable er inden for statistisk usikkerhed 
• Regressionsanalyser som viste, hvor meget 
bestemte variable forudsiger varians på andre variable 



Til- og fravalgMetode
Kvalitative interviews

Semistrukturerede interviews 
• Face-to-face- og telefoninterviews 
• Otte interviewpersoner

Temaer for interviews 
• Kropslig integritet 
• Ubehag 
• Væmmelse 
• Mistillid til læger og det danske sundhedssystem 
• Sociale normer 
• Moral 
• Relevante kommunikationskanaler for tvivlerne 

Generative øvelser 
• Associationsøvelse 
• Kampagneøvelse 



Karakteristik af tvivlerneAnalyse

Hvad er din holdning i al almindelighed til 
organdonation?

74 68
97
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Meget negativ/negativ

”Egentlig synes jeg, at alle burde 
være organdonorer. Men alligevel 
så synes jeg, at det med at blive 
begravet uden alle organer og 
ikke ved, hvad der sker efter 

døden; så er det rarere at have 
alle organer”

Nina, 27 år



Karakteristik af tvivlerneAnalyse

Hvad er din holdning i al almindelighed til 
organdonation?
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Her adskiller tvivlerne sig mest fra ja-sigerneAnalyse

”Jeg synes, det kunne være rigtig 
rart, hvis der var en pårørende, 

der kunne tjekke efter i den 
livskritiske situation, så lægerne 

ikke bare gør, hvad de vil”

Ilse, 57 år

”Man er jo en del af naturen...Vi er 
et kredsløb. Jeg vil gerne begraves 
og ikke brændes – jeg vil gerne 

indgå og tilbage i den helt naturlige 
cyklus. Jeg mister noget ejerskab 
og bestemmelse over noget, når 

jeg donerer.”
Søren, 47 år

”Et link kunne hjælpe. Kan man gøre 
det på borger.dk, hvor man kan gøre 

alt andet?”

Ebbe, 24 år

”Der er aldrig blevet talt om det, 
der hvor jeg kommer fra. Jeg 

snakker da indimellem om politik. 
Jeg har det ok med at give min 

holdning til kende.”

Karen, 75 år

”Jeg vil jo helst ikke tænke 
på det. ”

Karen, 75

* * *

*

**

*Signifikant (p < 0,001) højere end ja‐sigerne
**Signifikant (p < 0,001) lavere end ja‐sigerne



Hvad forudsiger tvivlernes holdning?Analyse

Ja‐sigerne Nej‐sigerne Tvivlerne



Hvordan skal vi kommunikere til tvivlerne?Analyse
Tale mere direkte ind i de barrierer og misforståelser – og mange forskellige 
former for formidling:

Peer-to-peer-
formidling

Spirituelle/eksistentiell
e fora og afsendere

Skab følelse af kontrol

Brug animationer og 
grafik

Peer-to-peer-
formidling: 
pårørende 
fortæller

Sæt ansigt på: 
identifikation med 
en 
sundhedsperson

Info fra andre end 
læger. 

Vis, hvordan man 
gør:

Vinkling: To ud af 
tre har allerede 
taget stilling

Brug animationer 
og grafik

Det skal handle 
om ”gevinsten” 
ved at tage stilling 
lige nu og her –
ikke kun om 
døden



Hvordan skal vi kommunikere til 
tvivlerne?Analyse

• Tale mere direkte ind i de barrierer og misforståelser – og mange forskellige 
former for formidling

• Kommunikér via andre kanaler end vores hjemmeside og SoMe, hvor tvivlerne 
ikke er



Hvordan skal vi kommunikere til tvivlerne?Analyse
Hvad siger de selv? Hvad kunne hjælpe dig med at blive afklaret?

”Fortællingerne virker. Men de skal være afmystificerende. Det er 
hverdag. Det vil hjælpe mig. Det pseudofilosofiske – det forsvinder, når 
man ser de virkelige historier”

”Nogle ting kan man drøfte med familien. Fakta kan man få fra lægen. 
Nære relationer. Og så skal jeg overbevise mig selv.”

Jørgen, 62 år

”Jeg kunne godt tænke mig en dokumentar, der 
gik fagligt til værks. Jeg kan godt lide fakta –
tilbage til historien med den pige. For mig 
manglede der en reaktion fra lægerne. De 

lukkede døren og snakkede ikke om det. Det 
forstærkede min kittel‐forskrækkelse.”

”Jeg synes også der mangler et fællesskab 
omkring, hvordan vi kigger på det her, og hvor 

man kan hente information.”

Søren, 47 år

”Min søns holdning tæller. Jeg stoler 
ikke på lægens ord. Systemerne 

arbejder for dårligt sammen. Hvis 
jeg blev sat hårdt op af min familie. 

Så ville jeg blive nødt til at tage 
stilling. Men det ville godt nok være 

svært”
Ilse, 57 år



De selvstændige tvivlere

De reflekterede tvivlere

De emotionelle og religiøse tvivlere

De moralske tvivlere

De fire segmenterAnalyse



De selvstændige tvivlereAnalyse

Men det er måske også det 
her med, at man ikke ved, 
hvad der sker. Der sker jo 
nogle ting med den der krop. 
Der er nogle ting, der bliver 
pillet ud og sat over i noget 
andet. Det er noget mærkeligt 
noget, som jeg har svært ved 
at forholde mig til. 
Lene, 44 år 

• Brug animationer og grafik
• Sundhedsprofessionelle formidler fakta 

om processen 
• Skab kendskab til processen om 

organdonation – viden, der giver en 
følelse af kontrol 

Barrierer:
• Kropslig integritet
• Misforståelser: Man kan 

være for gammel
• Sociale normer er lavere

Muligheder for 
kommunikation:
• Oplever mindre mistillid
• Familiens mening 

betyder mindre



De reflekterede tvivlereAnalyse

• afliv misforståelser – evt. formidlet af en 
læge

• konkrete fakta om organdonation 
• direkte sprogbrug 
• sæt fokus på, at de fleste har taget 

stilling til organdonation. 

Barrierer:
• Misforståelse: Man bliver 

donor med sikkerhed

Muligheder for kommunikation:
• Oplever mindre kropslig 

integritet og væmmelse
• Oplever mindre mistillid til 

læger
• Oplever i mindre grad 

organdonation som en 
ubehagelig tanke

Jeg har hevet de der sedler hjem til at 
registrere sig fra lægen, men de ender 
altid i skraldespanden. Jeg kan jo 
godt se ideen i det, men jeg bliver 
alligevel i tvivl og tænker: Jeg gør det 
en anden dag. 
Søren, 47 år 



De emotionelle og religiøse tvivlereAnalyse

• hjælp til at sætte ord på den kropslige integritet 
og væmmelse 
• Dialog i familien
• Formidling fra religiøse eksperter eller 
almindeligt troende
• Mindre fokus på læger og sundhedsvæsen 

Barrierer:
• Kropslig integritet
• Væmmelse
• Familiens mening 

betyder meget
• Mistillid til læger

Jeg har et håb om, at det ikke bare er 
slut, når det er slut. Hvis man hverken 
har lunge eller lever, er man så med i 
den gruppe, der går videre? 
Nina, 27 år 



De moralske tvivlereAnalyse

• Tal til deres i forvejen positive holdning 
til organdonation 

• Italesætter, at de fleste danskere 
allerede har tilkendegivet deres ønske 
til organdonation 

• Fremhæve at manglende stillingtagen 
overlader beslutningen til de 
pårørende

• undgår at bruge læger til at formidle 
budskabet. 

Barrierer:
• Mistillid til læger
• Ubehag

Muligheder for kommunikation:
• Oplever mindre kropslig 

integritet og væmmelse
• Oplever at organdonation er 

moralsk rigtigt
• Oplever organdonation som 

en social norm

Når jeg ser på billederne, bliver det 
tydeligt, at der er et behov. At man 
måske burde, fordi man kan redde 
meget unge liv. 
Jørgen, 62 år 



Hvad skal vi bruge undersøgelsen til?Resultater

Danne baggrund for PR-indsatsen og 
budskaber til Organdonationsdagen 
2019.

Ny viden – større forståelse

https://ipaper.ipapercms.dk/RM/
DanskCenterforOrgandonation/i
-tvivl-om-organdonation-ny-
undersoegelse/?page=1

At lave kommunikation og indsatser, som virker:
• Flere forskellige budskaber og flere forskellige virkemidler
• Mulighed for selv at tilgå den type information, man har brug for
• Flere forskellige kanaler

Forklaringer på, hvad 
tvivlen bunder i

https://ipaper.ipapercms.dk/RM/DanskCenterforOrgandonation/i-tvivl-om-organdonation-ny-undersoegelse/#/


ResultaterOpsummering

1: Hvad er danskerne i tvivl om?
Kroppen, misforståelser, efterlivet, mistillid, ubehag, opfattelse af moralsk rigtig

2: Hvordan kommunikerer vi bedst til tvivlerne?
Tvivlen er kompleks – skal mødes med forståelse og anerkendelse
Af nye og forskellige kanaler – de opsøger ikke selv emnet.
Italesæt organdonation – tvivlerne er allerede positive. Derfor er det ikke nok at 
formidle de positive historier. Vi skal åbne op for debatten og tale direkte ind i 
barriererne
Afliv misforståelser – brug visuelle formidlingselementer
Oplysning til en broget skare: differentieret kommunikation – mulighed for selv 
at vælge

3: Kan tvivlerne deles op i grupper – eller segmenter?
Tvivlerne kan ikke segmenteres i forhold til køn, alder, region mm. Her er der 
ingen statistisk signifikans. Vi kan altså ikke målrette en bestemt type information 
eller budskab til fx en bestemt alder, køn eller landsdel.


