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Generelle spørgsmål til donordetektion: 

1. Hvem afgør om patienten er egnet som donor?   Det er altid transplantationscenteret der 
afgør om patienten er egnet som donor.  

2. Hvor kan man finde hjælp til donordetektion?  National Guideline punkt 2. Og på hjemmesiden 
organdonation.dk kan man under undervisning finde materiale i form af Power Point om 
donordetektion.  

3. Skal alle patienter med en dødelig hjerneskade indlægges på intensiv?  patienter med en 
dødelig hjerneskade skal på intensiv med henblik på at opretholde muligheden for organdonation, 
med mindre der er kendskab til forbud fra patienten selv eller medicinsk årsag der udelukker 
organdonation.  

4. Hvornår kan man tilkalde en udrykningssygeplejerske?  Når der er kliniske tegn på at 
patienten vil incarcerere. Når transplantationscentret bliver kontaktet med en potentiel donor 
sørger de for kontakt til en udrykningssygeplejerske og koordinering af udkaldet. Se mere i 
National Guideline punkt 4.  

5. Alle patienter med en cerebral lidelse kan blive donorer?  Patienter med dødelige 
hjerneskader som ligger i respirator, hvor behandlingsmulighederne er udtømte, og der er kliniske 
tegn på at patienten vil kunne incarcerere kan blive donorer. Se mere i National Guideline punkt 1 
og 2. Muligheden skal altid overvejes, inden kurrativ eller livsforlængende behandling stoppes.  

6. Hvilke religioner modsætter sig organdonation?  ingen af de store religioner modsætter sig 
organdonation. Se National Guideline punkt 5 under religion og nationalitet.  

7. Er der aldersbegrænsning på for hvornår man er egnet som donor?  Nej. Den hidtil ældste 
donor var 92.  

8. Hvor mange muligheder er der for at tilkendegive sin holdning til organdonation?  3 måder. 
Man kan registrere sin holdning til organdonation i organdonorregistret, enten ved fragtfrit at 
indsende et udfyldt donorkort eller digitalt via Sundhed.dk, mundtlig afgive samtykke til pårørende, 
eller bære donorkortet på sig. Alle tre er juridisk gyldige. Med den nye Sundhedskort App er der 
mulighed for at komme direkte ind på Sundhed.dk og registrere sig, eller opdatere stillingtagen, da 
der efter 2019 også bliver bedt om at tage stilling til forskning i forbindelse med udtagelse af 
organer.  

9. Hvor findes "skema til dokumentation af samtykke til donation"?  i National Guideline punkt 5 

  

 

 


