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Opsamling på erfaringer og strategi frem mod 2019 

 

Dato for organdonationsdagen 2019 



Organdonationsdagens formål 

Dagens formål 

• At skabe dialog og debat om 

organdonation.  

• At anerkende dem, der har 

organdonation tæt på i deres 

personlige liv eller 

professionelle  

Dagens formål 

• At skabe dialog og debat om 

organdonation.  

• At anerkende dem, der har 

organdonation tæt på i deres 

personlige liv eller 

professionelle  

INFO 

Baggrunden for dagen er 

• Dansk Center for Organdonation organiserer Organdonationsdagen i samarbejde med en række hospitaler, 

patientforeninger og frivillige.  

• Organdonationsdagen er en del af Den Nationale Handlingsplan for Organdonation vedtaget i 2014*.  

• I 2018 er det 3. gang, Danmark afholder den nationale Organdonationsdag den anden lørdag i oktober. 

_________________________ 

* https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/National-handlingsplan-for-organdonation/Handlingsplan-organdonation-08072014-.ashx 



Indsats og målgrupper 

Den nære dialog 

Lokale events med fokus på at engagere 
befolkningen og sundhedsprofessionelle.  

Online dialog 

Opslag på sociale medier med fokus på at 
engagere brugerne/befolkningen.  

Offentlig dialog 

PR-indsats med fokus på at engagere medierne 
og politikerne.   

 

Målgrupper 

Befolkningen  

 

 

 

 

Sundhedsprofessionelle 

 

 

 

 

Medierne  

 

 

 

 

Politikerne  

INFO 

Den danske indsats på Organdonationsdagen er beskrevet ud fra strategien for den europæiske 

Organdonationsdag’*. Her er der defineret en bred målgruppe for dagen, og i Danmark tager vi udgangspunkt i 

tre overordnede indsatser, hvorpå vi vil nå den brede målgruppe. 

*’ https://www.edqm.eu/en/events/european-day-organ-donation-and-transplantation 

Indsatser 



Viden om danskernes adfærd 

***YouGov 2018, Sundhedsstyrelsen (2016) 

Udgangspunktet: 

• To ud af tre danskere har tilkendegivet deres 

holdning til organdonation ved enten at tale med 

familien, udfylde et donorkort eller registreret sig i 

Donorregistret.*** Det er tre, lige juridisk gyldige 

måder at tilkendegive sin holdning på. 

• 1 ud af 3 danskere har ikke aktivt tilkendegivet 

deres holdning til organdonation. Størstedelen   

• fordi de er i tvivl, om de vil være organdonorer***. 

• Adfærdsanalyser viser, at vi kan imødekomme 

nogle af barriererne omkring at tage stilling ved at 

ændre i diskursen omkring organdonation. Bl.a.  

• ved at anvende peer-to-peer-formidling, mindske 

brugen af medicinsk-teknisk sprogbrug samt have 

budskaber med et øget fokus på vigtigheden af at 

tage stilling for stillingtageren selv – mere end at 

have fokus på behovet for organer, patienter på 

venteliste mm.  

 

Diskursen om organdonation i medierne i 2018 

Organdonation har som emne været meget 

omdiskuteret i løbet af 2018. I megen medieomtale 

har der været en negativ diskurs omkring danskernes 

stillingtagen, og der har hersket nogle misforståelser 

omkring, at antallet af registreringer i Donorregistret er 

den eneste måde, hvorpå danskerne kan tilkendegive 

sin holdning på.  

 

Der har bl.a. været et fokus i medierne på, at  de 22%, 

som har registreret sig i Donorregistret er direkte 

sammenligneligt med antallet af danskere som har 

tilkendegivet deres holdning.  Konklusionerne i 

medieomtalen bliver i denne sammenhæng, at 

danskerne er for dårlige til at tage stilling til 

organdonation. Flere danskere har dog også 

tilkendegivet deres holdning ved at fortælle den til 

familien eller ved at udfylde et donorkort. 

 

INFO 

For at planlægge strategien for Organdonationsdagen 2018, har vi taget udgangspunkt i den viden, vi har om 

danskernes adfærd fra undersøgelser og samtidig foretaget en kort analyse af diskursen omkring  

organdonation i løbet af året. 



Hovedbudskab 2018 

Et budskab med fokus på dialog og at afklare tvivl 

For at understøtte organdonationsdagens formål, har 

vi med strategien for 2018 haft fokus på, at: 

• anerkende at danskerne tager stilling til 

organdonation 

• anerkende den store gruppe, som er i tvivl. Bl.a. 

ved at anerkende, at det kan være en svær 

beslutning. Her ser vi også et potentiale for at 

bruge dagen til at oplyse og afklare tvivl, så 

tvivlerne på sigt, bliver klar til at tage stilling.  

• Det er dialog og debat som er målet med dagen.   

• I en kampagne ville man i højere grad gå efter at 

få folk til at handle på ens budskab – få dem til at 

tage stilling. Det kan være en lykkelig sidegevinst, 

at folk tager stilling på organdonationsdagen, men 

i første omgang handler det om at skabe dialog. 

 

• Budskabet blev formidlet til alle aktører, i 

printmaterialer og i PR-arbejdet.  

 

Har du taget snakken 
om organdonation? 
#tagsnakken #organdonationsdag18  
#jeghartaltmed #hardutagetsnakken? 

Har du taget snakken 
om organdonation? 
#tagsnakken #organdonationsdag18  
#jeghartaltmed #hardutagetsnakken? 



Lokale events: 60 events i 24 byer 
INFO 

Antallet af events er på niveau med antallet i 2017. Ligesom i 2017 er det en fordobling af events i forhold til det 

første år, 2016, hvor vi afholdt Organdonationsdagen for første gang i Danmark 



Aktørerne og typer af events 

19 Hospitaler var i dialog med 

deres kollegaer, patienter og 

befolkningen til events og på de 

sociale medier.  

 

Eksempler på events 

• Infostand i forhallen  

• Internt symposium  

• Simulationstræning 

• Stand på gågaden 

• Ung-møder-ung på 

Gymnasiet 

• Videoer og indhold til 

sociale medier 

 

13 foreninger var i dialog med 

pressen, medlemmer og 

sundhedsprofessionelle til 

events og på sociale medier.  

 

Eksempler på events: 

• Gule organ-ænder 

• Oplysningsstande på gå-

gader, biblioteker og 

indkøbscentre 

• Stickers til bilen 

 

11 frivillige, som alle har haft 

organdonation tæt på livet, var 

i dialog med befolkningen. 

 

Eksempler på events: 

•Dialog med folk på gågaden 

•Sadelbetræk på cykler 



Det siger arrangørerne af eventsene... 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vi blev meget fint modtaget i 

indkøbscentret. Pressen har været 

meget interesseret i vores events. 

Vi blev meget fint modtaget i 

indkøbscentret. Pressen har været 

meget interesseret i vores events. 

det var ærgerligt at vi er så mange 

foreninger på så lille et område 

omkring gågaden. Særligt når andre 

organisationer har en mere direkte, 

"pro organdonation" vinkel, hvilket vi 

har oplevet kan skræmme folk fra at 

tage snakken med en neutral forening 

som os. Herudover tror vi på, at vi 

kunne stå meget stærkere hvis vi 

arbejdede mere sammen, med et 

mere neutralt og inkluderende fokus. 

det var ærgerligt at vi er så mange 

foreninger på så lille et område 

omkring gågaden. Særligt når andre 

organisationer har en mere direkte, 

"pro organdonation" vinkel, hvilket vi 

har oplevet kan skræmme folk fra at 

tage snakken med en neutral forening 

som os. Herudover tror vi på, at vi 

kunne stå meget stærkere hvis vi 

arbejdede mere sammen, med et 

mere neutralt og inkluderende fokus. 

Der blev uddelt 500 

foldere......Derudover blev der vist klip 

fra eventet 5000 gange 

Der blev uddelt 500 

foldere......Derudover blev der vist klip 

fra eventet 5000 gange 

De unge sygeplejersker var helt 

”høje” bagefter – de følte virkelig at 

de var vigtige. At det de laver, er 

vigtigt.  

De unge sygeplejersker var helt 

”høje” bagefter – de følte virkelig at 

de var vigtige. At det de laver, er 

vigtigt.  



Materialer 

Skaber dialog  

6.000 armbånd uddelt 

1.500 muleposer uddelt 

 Skaber synlighed  

8.000 sadelbetræk på cykler  

150+ veste på folk til events 

1.000 balloner vist frem 

 
Estimeret berøringsflade til events ud fra 

tilbagemeldinger:  

ca. 212 i gennemsnit (i alt 60 lokale events)  

INFO 

Dansk Center for Organdonation har tilbudt alle arrangører at bestille gratis materialer til deres event. Derudover 

kunne arrangørerne printe info-plakater fra hjemmesiden organdonor.dk. Antallet af materialer kan indikere omfanget 

af dialogen en-til-en på organdonationsdagen.  



Online aktiviteter 
Dialog, interaktion og eksponering online 



Organdonor.dk 2018 

Markant øgning af 

besøgende på 

hjemmesiden i år. 

Fordobling af besøgende på hjemmesiden 

• Besøgende i oktober 2018: 10.176 (Næsten fordobling i.forht. september: 5.500) 

• Nye besøgende: 9970 

• Sidevisninger: 24.120 

• ”Registrer dig” og ”Spørgsmål-svar” er de mest besøgte sider 

 



Oplysning om Organdonation @organdonordk 

55.108 følger siden per. 1.11.18 

 

Dialog på Facebook 

13 opslag d. 6.-15. oktober 2018. 

15.000 har vi i snit nået pr. opslag. 

6.287 har reageret på opslag.  

7063 har klikket på opslag. 

 

Sammenligning 

• Vi har i snit nået 2.200 færre per opslag end 

sidste år 

• 1.900 flere reaktioner end sidste år 

• 800 flere klik på opslag end sidste år 

• 14 flere følgere genereret end sidste år 

 

Konklusionen er, at vi i år har genereret et større 

engagement på opslagene, selvom vi 

sammenlignet med sidste år har haft en mindre 

rækkevidde.  

 

Facebook 
- dialog online 



Facebook - erfaringer 

• Egenproducerede opslag 

får størst rækkevidde. 

 

• Opslag med størst 

rækkevidde og interaktion: 

• 90.465 nåede 

personer 

• 4072 kommentarer og 

reaktioner 

• 832 delinger 



Instagram 

Oplysning om Organdonation @organdonordk 

646+ følger os 

 

Dialog på Instagram 

7 opslag d. 1.-15. oktober 2018. 

44 interaktioner i gennemsnit. 

 

Sammenligning 

Antallet af interaktioner er på niveau med sidste 

år. 



Twitter 

Organdonordk  

@Organdonor_dk 

226+ følger os  

 

Dialog på Twitter 

6 tweets og retweets d. 1.-16. oktober 2017. 

Eksponeringer på opslag: 5.798 

Likes: 164 

 

Sammenligning 

Eksponeringer mv. er på niveau med sidste år. 



Sociale Medier generelt  

– et sammendrag på dialogen online 

Tv2 Ecco: +1000 reaktioner. Rækkevidde: 181.000 visninger 

Astrid Krag: 207 synes godt om (9400 følgere) 

Margrethe Vestager: 297 synes godt om (11.000 følgere Instagram), 241.000 følgere Twitter) 

Julie Ølgaard: 334 synes godt om (34.000 følgere) 

Aalborg Universitetshospital – 5 videoer på SoMe: +122.000 visninger 

Odense Universitetshospital – 1 video på SoMe: 25.000 visninger 



Sociale Medier – til overvejelse 

Profilramme    #Hashtags 

 

 

 

 
 

 

 

430 interaktioner  

Igangsætte ”nye” 

hashtags – minimal 

gennemslagskraft 



Presse-indsats 

 

 

Regionalt fokus 

  

 
50 personer med organdonation tæt på livet fra hele landet stod til 

rådighed for pressen. 

Budskab 
Lokal 
event 

Lokal 
case 

God 
historie 

INFO 

Som krog til pressearbejdet foretog Dansk Center for Organdonation en YouGov-undersøgelse af danskernes 

holdninger og adfærd, som vi sendte ud sammen med pressemeddelelsen. Undersøgelsen bekræftede at danskerne 

fortsat er meget positive overfor organdonation. Den bekræftede også, at 1 ud af 3 danskere ikke aktivt har taget 

stilling. Herefter afdækkede den, at den væsentligste årsag til ikke at tage stilling er tvivl, og den næststørste årsag 

er, at man ikke har fået taget sig sammen.  



Resultater: Mediedækning 

254 omtaler om organdonation i 92 medier  

 

 

Organdonationsdag: 
Tag snakken om 
organdonation  

Hver tredje dansker har 
ikke taget stilling til 

organdonation 

Dagsordner 

Kilde: Infomedia, oktober 2018.  

De gule ænder skal 

skubbe organ debat i 

gang  

 

Tag stilling på 

Organdonationsdagen  

De 15-årige skal tage 

stilling til organdonation 

 

Ældre donorer 



Skrevne medier 

Blandt andre: 

• Berlingske 

• Politiken 

• Kristeligt Dagblad 

• Ritzau 

• Familiejournalen 

• Avisen.dk 

• dr.dk 

• tv2.dk 

• Skagensavis 

• JydskeVestkysten 

• Ugeavisen Svendborg 

 

 



Indslag i TV og radio 

10 TV-indslag – uddrag:  

Nyhederne, TV 2 News 

TV AVISEN, DR1  

Go’aften Danmark 

Go’morgen Danmark  

TV 2 ØSTJYLLAND 

 

6 Radio-indslag – uddrag: 

P3 ”Den daglige dosis” 

P4 MIDTVEST 

P4 SJÆLLAND 

P4 ØSTJYLLAND  

Radio 24syv 

 



Sidegevinst i Donorregistret 

2018: 

13.176 nye registreringer 

 

2017: 

8715 nye registreringer 

Kilder: Donorregistret pr. 1. november 2017, sundhed.dk 5/11/18 og Donorregistret per 12/11/18 . 



Opsummering på dagens resultater 

• Antallet af events er på samme niveau som 2017 

• Stor omtale i medierne 

• Fokus på hovedbudskabet: tag snakken 

• Fokus på aflivning af myter: ældre kan også blive donorer 

• Inddragelse af meningsdannere: Cystisk Fibrose-foreningen har haft succes 

med at aktivere politikere mv. på sociale medier 

• Stor stigning i antal besøgende på hjemmesiden www.organdonor.dk, hvor 

”registrer dig” og ”spørgsmål og svar” er de mest besøgte sider 

• Som sidegevinst: Flere registreringer i Donoregistret. 

 

http://www.organdonor.dk/


Kommentarer, erfaringer og 

overvejelser frem mod 2019 

Strategi og budskab 

• For at styrke organdonationsdagen er det vigtigt, at alle centrale aktører står sammen om det fælles 

budskab – at det er dialogen, som er i centrum. Dette i modsætning til kampagner, hvor man typisk vil 

arbejde for at få folk til at foretage en bestemt handling. 

• Frem mod Organdonationsdagen 2019 vil vi revidere strategien for Organdonationsdagen på baggrund af 

erfaringer fra de seneste tre år.  

• Vi vil fastlægge et  fælles budskab, som skal gå igen til næste år: Tag snakken er budskabet for 

organdonationsdagen.  

 

Events 

• Antallet af events har i 2018 været på niveau med sidste år. Det er værd at overveje, hvorvidt der skal 

bruges endnu flere kræfter for at aktivere endnu flere centrale aktører, eller om man med fordel kan 

aktivere andre aktører såsom  virksomheder, andre foreninger mm., som ikke har direkte relation til 

området.  

 

Materialer: 

• Armbåndene, som vi har uddelt alle tre år: Flere mener, at de ikke længere er aktuelle. 

• Printmaterialer skal gerne være online og printbare tidligere (i september). 

• Det skal evt. kommunikeres tydeligere, hvad hensigten med de enkelte typer af gratis-materialer er, sådan 

at der ikke opstår misforståelser i forhold til, hvad man kan forvente at modtage af gratis-materialer.  

 

 



Kommentarer, erfaringer og 

overvejelser frem mod 2019 

Online-aktiviteter 

• Aktivitetskalenderen kan med fordel fremstå endnu tydeligere på organdonor.dk’s hjemmeside. 

• Det giver ikke stor effekt at indføre nye hashtags mv. #tagsnakken er efterhånden udbredt, og det er en 

fordel at køre videre med dette og gøre det endnu mere brugt.  

• Dansk Center for Organdonation har anvendt www.organdonor.dk, Facebook, Instagram, og Twitter 

som platforme for information og dialog. Vores overordnede erfaring er, at Facebook fungerer bedst som 

vores primære sociale medie. På Instagram og Twitter er vores berøringsflade meget mindre –det bliver 

større for hver organdonationsdag, men ikke markant. Til gengæld er de for os gode at være til stede på i 

forhold til at kommentere og følge andre aktører, som er mere aktive på disse medier.  

• Deling af video og indhold fra andre sider får mindst rækkevidde – det fungerer bedst med 

egenproducerede opslag. 

• Det er i år ikke muligt at se, hvor mange der har brugt en given profilramme på facebook. Det er kun 

muligt at se, hvor mange der har interageret med opslaget om rammen. Det har 429 personer. 

• Det har haft minimal effekt at lancere nye hashtags – vi vurderer, at det er spildte kræfter og vil tage den 

erfaring med i forhold til planlægningen af næste år. 

 

Presse-indsats 

• Budskabet til organdonationsdagen – tag snakken – er et ”blødt” budskab. En undersøgelse med nye tal 

har dog gjort, at mange medier har taget historien. 

 



Organdonationsdagen 2019 

12. oktober 2019 


