
Oplysning i 
befolkningen

18. januar 2018



Agenda

Oplysnings-
indsatsen

• Online aktiviteter
• Frivillige 

Årets store 
begivenheder

• Folkemødet
• Organdonationsdag



Online aktiviteter



Online tilstedeværelse

Mål: at oplyse om 
organdonation, så flere 
danskere tager stilling, 
mens de lever. 

• Ambassadørerne 
• Aktive tilhængere
• Passive tilhængere 
• Aktive tvivlere 



Erfaringer fra Facebook

Opslag gik viralt i juli
• 1,3 mio. har set det
• 19.500 delinger
• 6.000 direkte  besøg 

på organdonor.dk



Frivillige



Netværk af frivillige

Book foredrag på 
organdonor.dk



Læger og sygeplejersker



Donaid IMCC



DCO på 
Folkemødet 2017



1 stand og 11 mand



Det praktiske

Transport 
Overnatning
Informationsmøde
Vagtplan
Folkemødehåndbog 
T-shirts, veste og 
navneskilte   



Dialog



Events



Glade dage på Bornholm



Neurocentret
Rigshospitalet

Frivillig for Dansk Center for 
Organdonation ved folkemødet 
på Bornholm

Karen-Lise Welling, overlæge, Ph.D.

Neuro Intensiv 2093, Neuroanæstesiologisk Klinik, 
Neurocenteret, Rigshospitalet



Neurocentret
Rigshospitalet

Hvad laver en læge ved DCO’s stand ved 
folkemødet på Bornholm?

17Karen-Lise Welling



Neurocentret
Rigshospitalet

18Karen-Lise Welling

Informerer

Spreder viden

Skaber dialog

Demonstrerer

Lytter

Tænker



Neurocentret
Rigshospitalet

To centrale spørgsmål

19

•Har du taget stilling….?

•…...Hvorfor ikke?

Karen-Lise Welling



Neurocentret
Rigshospitalet

Dialog

20

• Der er hård konkurrence for at få opmærksomhed ved 
folkemødet

• Overraskelsesmomentet gør folk nysgerrige

• Lægekitlen ligeså

• Åbne spørgsmål

• …ofte lang pause....

• ….mulighed for flytte opmærksomheden – sæt 

FOKUS PÅ LIVET

Karen-Lise Welling



Neurocentret
Rigshospitalet

Respekt

21

• Positiv holdning - oftest

• Negativ holdning skal respekteres

• Uanset holdning er det OK at spørge ind til hvorfor

• ”Fokus på livet” var en øjenåbner for mange

Samtale fremmer forståelsen

Karen-Lise Welling



Neurocentret
Rigshospitalet

Hjernedødsundersøgelsen

22Karen-Lise Welling



Neurocentret
Rigshospitalet

Hjernedødsundersøgelsen

23Karen-Lise Welling



Neurocentret
Rigshospitalet

What’s in it for me?

24

• Frivillig for dansk center for organdonation – kan det 
anbefales?

• Det giver en viden om, hvad der rører sig  i den del af 
befolkningen, der deltager i mødet – en anden vinkel

• Det stiller krav til en som formidler, men man skal bare 
gøre det på den måde, der er naturlig og som passer til 
ens personlighed

• Det giver mulighed for dialog med øvrige                
frivillige, transplanterede, DCO, udveksle ideer

• Sjove oplevelser også udenfor teltet 

Karen-Lise Welling



Neurocentret
Rigshospitalet

Har det, at jeg var med på Bornholm 
påvirket mig i mit arbejde med 
organdonation efterfølgende?

25Karen-Lise Welling

• For at være ærlig, nej, ikke reelt i mit daglige arbejde 
med organdonation på intensiv

• Men det har været inspirerende at kunne bruge sin 
viden og funktion som intensiv læge i en anden 
sammenhæng

• Altid menneskeligt berigende og rørende, når fremmede 
mennesker åbner op og viser tillid – det sætter spor



Neurocentret
Rigshospitalet

Spørgsmål?

26Karen-Lise Welling



Vil du med på Folkemødet?

Send os en mail: auh.ooo@rm.dk
Frist: 1. februar 



Organdonationsdag 
2017



Dagens formål

• At skabe dialog og debat om 
organdonation. 

• At anerkende dem, der har 
organdonation tæt på i deres person-
lige liv eller professionelle virke.



Hovedbudskab

Har du taget snakken om 
organdonation? 

Dialogen gik på den positive historie om 
organdonation - fokus på livet.

Dialog 
og debat Familien Livet



Indsatsen i 2017

Den nære dialog
Lokale events med fokus på at 
engagere borgere og 
sundhedsprofessionelle. 

Online dialog
Opslag på sociale medier med fokus 
på at engagere brugerne. 

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

Målgrupper

Befolkningen 
Sundhedsprofessionelle

Medierne 
Politikerne 



Events: den nære dialog

69 events i
24 byer i
hele landet 



Materialer
Skaber dialog 
6.500 armbånd uddelt
220 muleposer uddelt

Skaber synlighed 
6.000 sadelbetræk på cykler 
200 veste på folk i gågaden
3.700 balloner vist frem



14 hospitaler stod for 37 events
Hospitaler var i dialog med deres kollegaer, patienter og 
borgerne til events og på de sociale medier. 

• Infostand i forhallen 
• Internt symposium 
• Undervisning med dukke 
• Særlig Organdonationsdagskage



Tove Sigurdson

Intensivsygeplejerske, 
Sønderborg Sygehus



Sønderborg sygehus



Quiz om organdonation



En særlig kage



Sadelbetræk i gågaden



Stand i shoppingcenter



Stand i shoppingcenter



Online aktiviteter: online dialog
Vi har brugt www.organdonor.dk, Facebook, Instagram, 

og Twitter som platforme for information  og dialog.



De besøgende er...
• 70 % kvinder og 30 % mænd
• fra 35-54 år
• fra Hovedstaden og Syddanmark 

Højnet aktivitet på siden 8.-16. oktober. 
10.219 sidevisninger, hvoraf 8.583 unikke. 
"Registrér dig” er den mest besøgte side. 

Organdonor.dk

Femdobling af sessioner 
på organdonor.dk den 
11. og 14. oktober.



Oplysning om Organdonation 
@organdonordk
55.000+ følgere

Dialog på Facebook
10 opslag 8.-16. oktober 2017
17.220 har vi nået i snit pr. opslag
32 % kender vi ikke i forvejen
4.424 har reageret på opslag 
6.232 har klikket på opslag
56 nye likes til siden

Facebook



Facebook

650+ personer brugte rammen. 



Instagram
Oplysning om Organdonation 
@organdonordk
570+ følgere

Dialog på Instagram
14 opslag 1.-19. oktober 2017
50 likes i gennemsnit
42 nye følgere 



Ambassadører på Instagram
Bubber (92.500+)
Ibi Makinok (73.700+)
Carla Mickelborg (67.000+)
Malene Marie Møller(54.900+)
Neel Rønholt (45.100)
Julie Ølgaard (25.500) 
Line Baun Danielsen (8.600+)
Liselott Blixt (1.000+)

368.300
følgere er blevet 

eksponeret 



Twitter
Organdonordk
@Organdonor_dk
220+ følgere

Dialog på Twitter
10 tweets 1.-16. oktober 2017
17.900 personer har vi nået  
116 personer har reageret 
5 retweets af Søren Brostrøm, SST
2 retweets af Kim Høgh, Hjertefor.
10 nye følgere



#tagsnakken #organdonationsdag17 
#tagstilling #gulorganand

700+ #hashtags
Note: 710 gange bruges de fire hashtags på Facebook, Instagram og Twitter 1.-25. oktober 2017.



Presse-indsats

Vores fokus var regionalt i år 

39 transplanterede fra hele landet stod til 
rådighed for pressen.

Budskab Lokal 
event

Lokal 
case

God 
historie



Mediedækning: offentlig dialog

151 artikler om organdonation i 77 medier. 

Organdonationsdag: 
Tag snakken om 
organdonation 

1 million danskere i 
Donorregistret

25-året for den første 
lungetransplantation i 

Danmark 

Alle partier støtter 
anonyme 

nyredonationer

Donation efter 
hjertedød

Debat om formodet 
samtykke

Dagsordner

Kilde: Infomedia, oktober 2017. 



Aviser
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Artikler (trykt og web) om organdonation i oktober 2017

Nationale artikler
Regionale artikler

I uge 41 er der bragt 
99 artikler i 50 medier

Kilde: Infomedia, oktober 2017. 



Indslag i TV og radio
TV-indslag 
DR1 Nyhederne
Tv2 News Nyhederne
Go morgen Danmark 
TvSyd Nyhederne

Radio-indslag
P4 Nyhederne
P4 Syd
P4 Sjælland
P1 Supertankeren 



Resultater: før og efter test

Flere har talt om organdonation.
Hver anden har talt med sin partner.

Partner og børn er de vigtigste at tale med.
Øget kendskab til Organdonationsdagen.
Folks holdning til organdonation er uændret. 

Øget viden om organdonation. 

Kilde: YouGov, besvarelser er indsamlet i uge 40 og uge 42, oktober 2017.
Note: Seks spørgsmål er stillet til 400 danskere over 18 år, der er repræsentativ på alder, køn og geografi.



Skal I være med i 2018?

Find inspiration i vores idekatalog
Se eventkalenderen fra 2017 

Tilmeld events online 
Bestil materialer online  



Vi håber at endnu flere vil 
være med i 2018

13. august

DEADLINE 
FOR 

TILMELDING

13. september

TILMELDING 
ÅBNER 

ORGANDONATIONSDAG 
OKTOBER 2018

13. maj 13. oktober

EVENT
KALENDER 

UDKOMMER



Kontakt os og fortæl om os

Web: organdonor.dk
Sociale medier: @organdonordk

E-mail: auh.ooo@rm.dk


