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National målsætning for organdonation i 
Danmark

Alle, 
som vil og kan

donere deres organer, 
når de dør på hospitalet, 

skal have mulighed 
for det

Danskerne skal bevare 
deres positive

indstilling til organdonation -
tage stilling og tilkendegive 

deres beslutning



Overvejelser om målgrupper  

Sundhedsprofessionelle, som skal 
arbejde med DCD – kliniske 
eksperter
Viden om de kliniske procedurer

Sundhedsprofessionelle som 
eksperter generelt
Organdonation foregår ordentligt og 
med respekt.

Befolkningen
Flere får mulighed for at donere. 
Organdonation er kun en 
mulighed, når man er død.
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Eksempel: Debat i medierne

”Det kan blive for intenst”

Gorm Greisen, professor i pædiatri, 
overlæge og formand for Det Etiske 
Råd, 

»Vi har en slags ærbødighed over for den

døde menneskekrop, og normalt ville man

træde et skridt væk fra et dødt menneske i
respekt. Her er det anderledes, og det er
meget intenst. Når man diskuterer
organdonation med hjertedød, så kan
det blive mere dramatisk for de
efterladte og personalet, fordi det skal gå
hurtigt«

Berlingske 27. juni 2018

Formanden for Folketingets 
sundhedsudvalg, Liselott Blixt 

»Er man død, er man død: Om det er det
ene, der holder op med at slå, eller det
andet, der holder op med at virke, det er
for mig ikke det vigtigste. Det vigtigste er
for mig, at man har sikret sig, at man har
gjort alt, hvad man kunne for at redde
personen og er sikker på, at
vedkommende ikke kommer til live. Og det
allervigtigste er, at personen har sagt ja til
at være organdonor,«

Berlingske 27. juni 2018



Eksempel: Sundhedsprofessionelles debat i 
befolkningen



Overvejelser om den 
hospitalsrettede indsats



Praktisk hjælpeværktøj 
– uanset hvor i forløbet du står

Alle dokumenter og 
vejledninger samlet ét sted

Konkrete handlingsanvisninger 
og overblik over hele forløbet 

Guidelines til fagpersonalet i det enkelte 
donationsforløb

-



Indsatser til øvrigt personale på 
hospitalet

Organdonation foregår 
ordentligt og med 

respekt



Overvejelser om kommunikation om DCD 
til befolkningen

Danskerne skal bevare 
deres positive indstilling 
til organdonation – tage 
stilling og tilkendegive 

deres beslutning



Præmis: Danskerne er positive
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Kilder: Organdonationsdatabasen - Dansk Center for Organdonation, 

3 ud af 4 pårørende siger ja til 
organdonation i situationen

Præmis: Danskerne er positive



Præmis: Mange har allerede taget aktiv stilling

• 2 ud af 3 har tilkendegivet deres holdning til organdonation i 
enten Donorregistret, på et donorkort eller mundtligt til
pårørende. 

• 1 ud af 3 danskere har ikke taget aktivt stilling til
organdonation

Kilder: Sundhedsstyrelsen 2016: Organdonation 1995-2015. Danskernes viden, holdning og adfærd. DCO/YouGov 2018

Tvivl
Har ikke taget sig 
sammen



Indsigt: Hvad handler tvivlen om?

„Erklærer de mig for død, 
selvom jeg har en chance for 
at overleve?"

Sundhedsstyrelsen (2016, 2018), P.E. Vorstius Kruijff: ”Barriers to Registration in the National Donor Registry in Nations Using the Opt-In System: A 
Review of the Literature” Transplantation Proceedings, 50, 2018

Mistillid til  sundhedsvæsenet Abstrakt og ubehageligt  
at forholde sig til sin 
egen død



� Undgå at tale om befolkningen som en ressource for sundhedsvæsenet

Hvordan skal vi tale om organdonation – og DCD?



� Adressere ønsket om at ville donere – ikke den medicinske 
nødvendighed

� Anerkende og sætte ord på tvivl og bekymringer

Hvordan skal vi tale om organdonation – og DCD?



Hvordan vil vi kommunikere om organdonation – og DCD?

Oplysning på 
forskellige niveauer

Oplysning på 
forskellige platforme

� Organdonation er kun en 
mulighed, når man er død

� Medicinske procedurer og 
forløbet i detaljer



Hvordan vil vi kommunikere om organdonation – og DCD?

Oplysning på 
forskellige niveauer

Oplysning på 
forskellige platforme

Organdonation er kun en 
mulighed, når man er død

@organdonordk

www.organdonor.dk



Hvordan vil vi kommunikere om organdonation – og DCD?

Oplysning på 
forskellige niveauer

Oplysning på 
forskellige platforme

Organdonation er kun en 
mulighed, når man er død

Medicinske procedurer og 
forløbet i detaljer

Særlige events

Organdonationsdagen




