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Forretningsorden for styregruppen for Dansk Center for Organdonation 
 
 
1. Kommissorium 
 
Styregruppen for Dansk Center for Organdonation har følgende kommissorium: 
 

• Fremsætte forslag til forbedringer i organiseringen af opgaverne forud for og i forbindelse 
med organdonation med henblik på at sikre, at der i alle relevante tilfælde tages stilling 
vedrørende donation, samt medvirke til at sikre, at der i egen organisation informeres om 
og følges op vedr. disse initiativer. 

• Vurdere og kommentere de udarbejdede retningslinjer for organdonationskorpsets arbej-
de. 

• Vurdere og kommentere centrets initiativer vedrørende undervisning på området. 
• Vurdere og kommentere centrets initiativer vedrørende den løbende monitorering af dona-

tionsaktiviteten og opfølgning herpå, herunder centrets opfølgende aktivitet i form af op-
søgende virksomhed i forhold til donorhospitalerne. 

• Følge og vurdere udviklingen og øvrige initiativer på området. 
• Stille forslag til nye initiativer på området. 
• Følge Centrets initiativer vedrørende den folkelige oplysning om organdonation og trans-

plantation 
• Vurdere og kommentere centrets årsplan og budget. 

 
 
2. Sammensætning af styregruppen 
 
Styregruppen består af: 
 
Danske Regioner (1 repræsentant) 
De tre transplantationscentre (1 ledelsesrepræsentant fra hver) 
Rigshospitalet (1 ledelsesrepræsentant) 
Odense Universitetshospital (1 ledelsesrepræsentant) 
Århus Universitets Hospital (1 ledelsesrepræsentant) 
Aalborg Universitetshospital (1 ledelsesrepræsentant og 1 repræsentant fra klinik) 
Sjællands Universitetshospital, Køge –Roskilde (1 ledelsesrepræsentant og 1 repræsentant fra 
klinik) 
Dansk Transplantationsselskab (1 repræsentant) 
Dansk Neurokirurgisk Selskab (1 repræsentant) 
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (1 repræsentant) 
Dansk Neurologisk Selskab (1 repræsentant) 
Nyreforeningen (1 repræsentant) 
Hjerteforeningen (1 repræsentant) 
Lungeforeningen (1 repræsentant) 
Sundhedsstyrelsen (1 repræsentant) 
Dansk Center for Organdonation (1 repræsentant) 
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Der kan udpeges suppleanter for styregruppens medlemmer, som kan deltage i styregruppens 
møder, såfremt et medlem har forfald.  
 
 
3. Formandskab  
 
Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet for styregruppen. 
 
 
4. Sekretariatsfunktion  
 
Dansk Center for Organdonation varetager sekretariatsfunktionen for styregruppen i samarbejde 
med Sundhedsstyrelsen. 
 
 
5. Møder 
 
Styregruppen udøver som udgangspunkt sin virksomhed i møder. Formandskabet kan anmode 
om, at styregruppens medlemmer skriftligt (elektronisk) kommenterer og vurderer centrets initiati-
ver inden for styregruppens kommissorium, såfremt det er nødvendigt i forhold til centrets drift. 
 
Der afholdes et årligt møde, hvor styregruppen bl.a. vurderer og kommenterer Centrets budget og 
årsplan for det kommende år. 
 
Der kan ved behov aftales yderligere møder i styregruppen. 
 
Møder afholdes hos Sundhedsstyrelsen, København eller i Dansk Center for Organdonation, 
Aarhus. 
 
Mødeindkaldelse varetages af Dansk Center for Organdonation og mødeledelse varetages af 
formandskabet. 
 
Dagsorden tilstræbes udsendt senest 14 dage før mødets afholdelse. 
 
Referat udsendes og godkendes skriftligt (elektronisk) af medlemmerne snarest muligt efter mø-
det. 
 
Der er størst mulig åbenhed om styregruppens arbejde og godkendte dagsordner og møderefera-
ter kan offentliggøres. 
 
 
6. Dækning af mødeomkostninger. 
Omkostninger i forbindelse med styregruppemøder afholdes af Dansk Center for Organdonati-
on ved møder i Aarhus og af Sundhedsstyrelsen ved møder i København. 
 
Medlemmernes transportudgifter dækkes af Dansk Center for Organdonation efter statens regler 
herom i det omfang, udgifterne ikke afholdes af den institution, organisation eller forening, som 
medlemmet repræsenterer. 
 
 
7. Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne. 
 
Forretningsordenen vedtages af styregruppen og gennemgås ved behov med henblik på at sikre 
at den er tilpasset udviklingen i Dansk Center for Organdonation. 
 
 
Godkendt af Styregruppen for Dansk Center for Organdonation den 12. september 2018 


