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Høringssvar til 'Nationale anbefalinger til donation efter 

cirkulatorisk død (DCD) 

 
Dansk Center for Organdonation (DCO) har modtaget 'Nationale anbefalinger til donation efter cirkulatorisk 

død (DCD)' med opfordring til at kommentere anbefalingerne samt eventuelle udfordringer med 

implementeringen. 

DCO har deltaget i den nationale arbejdsgruppe og har herunder løbende bidraget til Sundhedsstyrelsens 

udarbejdelse af anbefalingerne.  

DCO støtter op om at udvide brugen af DCD til også at omfatte vitale organer som nyrer, lever, lunger og 

hjerter, da det vil give flere alvorligt syge mennesker mulighed for at blive transplanteret med et nyt organ, 

som kan redde deres liv. Samtidig kan man også efterkomme flere danskeres ønske om at donere organer 

efter deres død.  

National arbejdsgruppe skal sikre implementering af DCD i praksis 

For at sikre en god og sikker implementering af DCD i praksis anbefaler DCO, at der – som ved 

udarbejdelsen af de nationale anbefalinger til donation efter cirkulatorisk død -  nedsættes en national 

arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen kan med fordel sammensættes både tværgeografisk og tværfagligt. 

Arbejdsgruppen kan bidrage til, at der implementeres ensartede procedurer og vejledninger, som det 

sundhedsfaglige personale kan anvende i de enkelte organdonationsforløb. Arbejdsgruppen kan desuden 

være med til at sikre, at monitoreringen og evalueringen af de enkelte DCD-forløb forgår på samme måde på 

de hospitaler, hvor DCD implementeres. Dette er en forudsætning for, at det på sigt er muligt at supplere den 

nuværende Best Practice for organdonation til også at omfatte DCD. Derudover er det selvfølgelig 

altafgørende, at det sundhedsfaglige personale bliver klædt på til at kunne praktisere DCD.  

Oplysning om organdonation og DCD til befolkningen 

Sundhedsstyrelsen fremhæver, at det er vigtigt, at indførelsen af DCD i Danmark foregår på en måde, så 

den generelt positive indstilling til organdonation bevares i befolkningen. En forudsætning herfor er at 

befolkningen har tillid til, at organdonation foregår ordentligt og etisk forsvarligt. Samtidig er det afgørende, at 

befolkningen (både de som allerede har taget stilling til organdonation, og de som ikke har) har vished om, 

hvad et tilsagn til organdonation indebærer. Derfor er det nødvendigt, at der gennemføres en 

informationskampagne til befolkningen, der skal sikre, at de kan få viden om både tilsagn og hvad 

gennemførelse af organdonation og herunder DCD på hospitalet indebærer. 

 

DCO uddyber gerne ovenstående, ligesom centret gerne deltager aktivt i både faciliteringen af en eventuel 

national arbejdsgruppe og i oplysningsindsatsen.  

 

Venlig hilsen 

Sign.  

Helle Haubro Andersen  

Centerleder, Dansk Center for Organdonation  


