Kommissorium for det nationale udvalg vedr. oplysning om organdonation

_____________________________________________________________
Baggrund
Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti og Enhedslisten har vedtaget en national handlingsplan for organdonation i juli 2014,
som skal styrke området, så flere patienter kan transplanteres med organer fra levnede og afdøde
organdorer.
Dette skal ifølge handlingsplanen opnås ved at sikre en fortsat positiv holdning til organdonation og
transplantation hos befolkningen samt ved at sikre stadig opmærksomhed på muligheden herfor.
Ét initiativ i handlingsplanen for at få flere til at tage stilling til organdonation retter sig mod Dansk
Center for Organdonation og patientforeningerne, som skal styrke sammenhængskraften i kommunikationen om organdonation.
Patientforeningerne / netværk, som pr. januar 2015 er medlem af Oplysning om Organdonation og
Dansk Center for Organdonation gennemfører dette initiativ ved at etablere en stående national
arbejdsgruppe under Dansk Center for Organdonation, som arbejder i henhold til dette kommissorium.
Opgaverne, som i dag varetages i Oplysning om Organdonation, overføres til Dansk Center for
Organdonation, herunder opgaverne vedr. info-teamet, hjemmesiden, og de sociale medier og
centret færdiggør eventuelle uafsluttede indsatser / kampagner ved overtagelsen. Herudover forankres handlingsplanens initiativer vedr. en årlig organdonationsdag, pårørendeforum mm også i
Dansk Center for Organdonation.
Dansk Center for Organdonation skal sikre, at opgaverne løses med det formål, at bidrage til den
folkelige oplysning om organdonation og transplantation, så den positive holdning i befolkningen
fastholdes og også gerne bedres samt fører til, at endnu flere tager stilling og tilkendegiver deres
stillingtagen til organdonation.
Sundhedsstyrelsen varetager uændret de opgaver på området, som i dag ligger i Sundhedsstyrelsen.

Kommissorium
1. Udvalgets opgaver
1.1. Udvalget inddrages i planlægning og udvikling af aktiviteter i forhold til de befolkningsrettede initiativer herunder info-teamet, hjemmesiden, og de sociale medier samt opfølgning
herpå, og medvirker til at opstille mål mv. for disse aktiviteter i Dansk Center for Organdonation.
1.2. Udvalget medvirker i udviklingen af en årlig Organdonationsdag og til at opstille rammer for
den fremtidige drift af og opfølgning på Organdonationsdagen.
1.3. Arbejdsgruppen eller udpegede repræsentanter blandt arbejdsgruppen medvirker i udviklingen af et pårørendeforum på nettet.
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1.4. Udvalget kan fungere som organisatorisk ramme for samarbejde mellem patientforeningerne, Sundhedsstyrelsen, Dansk Center for Organdonations og andre om befolkningsrettede oplysningskampagner o. lign. i det omfang, der er behov for det.
2. Udvalgets sammensætning
Udvalget sammensættes af en repræsentant fra hver af patientforeningerne /netværkene, som
tidligere har været medlem af Oplysning om Organdonation, Sundhedsstyrelsen og Dansk
Center for Organdonation. Arbejdsgruppen kan på ad hoc basis inddrage repræsentanter fra
pårørende til organdonorer og andre med særlig viden om de konkrete aktiviteter, som arbejdsgruppen beskæftiger sig med.
Arbejdsgruppen kan nedsætte undergrupper for konkrete aktiviteter inden for kommissoriets
opgaver.
Arbejdsgruppen vurderer løbende om der er behov for at supplere arbejdsgruppen med repræsentanter fra øvrige organisationer, som arbejder med oplysning om organdonation.
3. Udvalgets møder
Udvalget godkender sin egen forretningsorden for møderne.
4. Arbejdsgruppens ophør
Arbejdsgruppen ophører med at fungere, hvis der er enighed om det blandt de deltagende organisationer.
5. Ændringer i Kommissorium
Arbejdsgruppen vurderer løbende behovet for ændringer i dette kommissorium.

___________________________________________
Oprindeligt kommissorium godkendt 20. januar 2015 ændringer godkendt på udvalgets møde 4.
september 2018.
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