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Når du tager stilling til
organdonation, skal
du finde ud af, om
du ønsker at donere
alle, nogle eller ingen
organer.

Hvilke organer kan jeg donere?

Du kan donere hjerte, lever, lunger, nyrer
og bugspytkirtel. Som levende kan du
donere en nyre til et familiemedlem
eller en ven. Derudover kan
du donere hornhinder.

Hvilke organer kan jeg donere?
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Kan jeg blive
for syg?

Sygdom og dårligt
helbred udelukker ikke
organdonation. Lægerne
bliver hele tiden bedre til at optimere og
bruge organerne ved hjælp af ny teknologi
og viden. Der findes eksempler på, at tidligere
kræftpatienter og rygere har doneret organer.
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Du kan donere hjerte, lever, lunger, nyrer
og bugspytkirtel. Som levende kan du
donere en nyre til et familiemedlem
eller en ven. Derudover kan
du donere hornhinder.

Nej. 80-årige donerer
også organer. Generelt
bliver donorerne ældre
og ældre. Særligt
levere og nyrer kan
bruges fra ældre.

Kan jeg altid donere mine organer?

Du skal være hjernedød og tilkoblet en
respirator på hospitalet, der trækker vejret for
dig, for at kunne donere organer. Derudover
skal dine organer kunne bruges - organerne
skal være raske, og der skal være match på
ventelisterne.
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Kan jeg blive for
gammel?
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Kan jeg altid donere mine organer?

Du skal være hjernedød og tilkoblet en
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Hvad er hjernedød?
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Ved hjernedød stopper hjernen med at
fungere, fordi der ikke længere kommer blod
op til hjernen. Når hjernen er død,
holder hjertet op med at
slå, hvis ikke du er
tilkoblet en respirator.
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Ved hjernedød stopper hjernen med at
fungere, fordi der ikke længere kommer blod
op til hjernen. Når hjernen er død,
holder hjertet op med at
slå, hvis ikke du er
tilkoblet en respirator.
Hjernen dør som følge
af en meget stor skade
i hjernen. Skaden kan
opstå ved fx en
hjerneblødning, iltmangel
i hjernen efter hjertestop eller
en ulykke, hvor hjernen får store kvæstelser.
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Er du hjernedød, kan din hjerne ikke komme
til at fungere igen. Du er død og kan ikke
vågne op.
Du kan tage stilling til organdonation på tre
måder, og de er lige juridisk gyldige:
sundhed.dk
sundhed.dk

I Donorregistret
via sundhed.dk
Du skal være fyldt
18 år og have et
NemID.
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På et donorkort

På et donorkort

Mundligt

Mundligt

Du skal bære kortet
på dig.

Du skal fortælle dine
pårørende om
dit valg.
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Hvem skal jeg tale med om
organdonation?
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Tal med din familie om dit valg og spørg til
deres holdning. Det er ens familie, der står
med valget om organdonation, hvis man ikke
selv har taget stilling. Hjælp dine nærmeste.
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