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Hvorfor skal vi 
indføre DCD i 
Danmark?

• Imødekomme ønske fra patienter og 
pårørende om at donere organer i 
tilfælde, hvor donation efter hjernedød 
ikke er muligt.

• Tilfredsstillende resultater ved 
transplantationer med organer fra DCD, 
der i mange tilfælde er på højde med 
organer fra hjernedøde

• Flere organer til transplantation 
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Hjernedøde donorer Cirkulatorisk døde donorer

Antal  afdøde donorer pr. mio. indbyggere 
fordelt på europæiske lande i 2020

Kilde: Newsletter Transplant, EDQM Volume 26, 2021 



Den nationale proces 

DCO afholder 
et symposium:

Norges 
erfaringer fra 
de første 10 
DCD-forløb

2017 2018

DCO anbefaler 
sammen med en 

tværfaglig 
arbejdsgruppe 

Sundhedsstyrel-
sen, at DCD 

indføres i Danmark

2019

Politisk aftale 
om at styrke 
transplanta-
tionsområdet

gennem 
genindførelse 

af DCD

2019

DCO afholder 
workshop med 
deltagelse af 
den svenske 

nationale 
projektgruppe 

for DCD

2019

Sundhedsstyrel-
sen påbegynder 
arbejdet med de 
sundhedsfaglige 

anbefalinger 



Den nationale proces 

DCO gennemfører en 
holdningsundersøgelse 

blandt sundheds-
personalet 

2021 2022

Nationale anbefalinger i 
offentlig høring og derefter 
kan rapporten færdiggøres 



Rammen for 
implementering

• DCD indføres i regi af specialeplanen, 
hvor der vil blive stillet en række 
sundhedsfaglige krav for at varetage 
funktionen. 

• DCD kan indledningsvist implementeres 
på Aalborg Universitetshospital, Aarhus 
Universitetshospital, Odense 
Universitetshospital og Rigshospitalet, 
som er de hospitaler, der i forvejen har 
omfattende erfaring med organdonation. 



Hvor langt er man i 
de øvrige nordiske 
lande
Norge
Start 2014-15 – pilotprojekt med 8 forløb på ét 
universitetshospital herefter gennemført 
yderligere 10 forløb. Implementeringen sat på 
pause fra 2019 – genoptaget fra 2021 – 1 forløb 
gennemført 2022

Sverige
Start 2018-19 – pilotprojekt med 10 forløb på seks 
hospitaler – siden 2019 yderligere 66 forløb 
gennemført indtil april 2022

Finland
Start september 2021 - pilotprojekt med 10 forløb 
på ét universitetshospital – 9 forløb gennemført til 
dato


