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Tip en 13'er i Organdonation 
 
Til personale i akutmodtagelser 
 
 
 
                         1    x    2 
_______________________________________________________________________________ 
1  Hvornår skal man være opmærksom på overflytning af 
  patienter til intensiv, så muligheden for organdonation 
  besvares? 
  1 Ved alle patienter, der bliver indlagt 
  x Ved patienter med akut svær hjerneskade, nedsat 
   bevidsthedsniveau, og hvor der ikke er behandlings- 
   muligheder med henblik på overlevelse 
  2 Ved patienter, der har en hjerneskade, og er under 60 år 
_______________________________________________________________________________ 
2  Hvad er aldersgrænsen for at blive organdonor i 
  Danmark? 
  1 Under 60 år 
  x Under 80 år 
  2 Der er ingen øvre aldersgrænse 
_______________________________________________________________________________ 
3  For at muligheden for organdonation bevares, skal 
  patienter med akut svær hjerneskade og nedsat 
  bevidsthedsniveau, hvor der ikke er behandlings- 
  muligheder med henblik på overlevelse? 
  1 Overflyttes til en intensivafdeling og i respiratorbehandling 
  x Observeres tæt på en sengeafdeling 
  2 Være indlagt på et Universitetshospital 
_______________________________________________________________________________ 
4  Samtalen med de pårørende om organdonation skal 
  tages? 
  1 Inden patienten overflyttes til intensiv 
  x På intensivafdelingen, hvor personalet har erfaring med 
   samtaler om organdonation 
  2 I præhospitalet 
_______________________________________________________________________________ 
5   I 2021 var den ældste organdonor i Danmark? 
  1 65 år 
  x 56 år 
  2 83 år 
_______________________________________________________________________________ 
6  Hvor mange afdøde donorer var der i Danmark i 
  2021? 
  1 156 
  x 105 
  2 78 
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_______________________________________________________________________________
7   Er religion en hindring i forhold til at blive organdonor? 
  1 Nej, langt de fleste religioner støtter principperne bag 
   organdonation 
  x Ja, hvis man er medlem af Jehovas Vidner, kan man ikke 
   donere organer 
  2 Ja, religion og organdonation kan ikke forenes 
_______________________________________________________________________________ 
8  Kan patienter med en kronisk sygdom blive organdonor? 
  1 Ja, i nogle tilfælde. I dag er lægerne dygtige til at anvende 
   organer, så kronisk sygdom ikke nødvendigvis er en 
   hindring for at blive organdonor 
  x Nej, aldrig 
  2 Ja, altid 
_______________________________________________________________________________
9   Hvor gammel skal man være, for at kunne registrere sin 
  holdning til organdonation i Organdonorregisteret? 
  1 Alle kan registrere deres holdning 
  x Alle over 15 år 
  2 Alle over 18 år 
_______________________________________________________________________________
10  Kan man blive organdonor, selvom man har haft cancer? 
  1 Ja 
  x Nej 
  2 Ja, i nogle tilfælde. Lægerne vil i det enkelte tilfælde 
   vurdere, om der er risiko for, at canceren kan blive overført 
   til den, der skal modtage organet 
_______________________________________________________________________________
11  Hvor mange patienter blev transplanteret i 2021? 
  1 348 
  x 154 
  2 289 
_______________________________________________________________________________
12  Hvor mange danskere har taget stilling til organdonation? 
  1 25 % af alle danskere har taget stilling til organdonation 
  x Halvdelen af alle danskere har taget stilling til organdonation 
  2 2 ud af 3 danskere har taget stilling til organdonation enten 
   i Organdonorregisteret, udfyldt et donorkort eller fortalt deres 
   familie om deres holdning 
_______________________________________________________________________________ 
13  Kan en patient blive organdonor, hvis patienten ikke kan 
  være bloddonor? 
  1 Ja, selvom om man ikke kan donere blod, vil organerne i 
   mange tilfælde kunne bruges til transplantation 
  x Nej, der er ikke muligt 
  2 Det kommer an på, hvilken blodtype patienten har 
_______________________________________________________________________________ 
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Kontaktinformationer 
 
Navn: 
 
Mobilnummer: 
 
Informationerne bruges udelukkende til at kontakte vindere af "Tip en 13'er". 
 
 
Udarbejdet af Dansk Center for Organdonation 


