
Kan pårørende tage afsked 
med en organdonor?

Ja. Forløbet med begravelse, bisættelse mv. 
efter organdonationen kan arrangeres ligesom efter 
ethvert andet dødsfald. Og hospitalerne gør meget 
ud af, at der er tid og plads til afskeden, og de 
pårørende får mulighed for både at sige farvel før og 
efter donoroperationen.

Kan jeg selv vælge, hvilke 
organer jeg vil donere?

Ja. Det kan du godt selv vælge. Hvis du registrerer 
din holdning i Organdonorregistret på sundhed.dk 
eller på donorkortet har du mulighed for at afkrydse, 
hvilke organer og hvilket væv du gerne vil donere.

Kan jeg være organdonor, når 
jeg ikke kan være bloddonor?

Ja. Når du skal donere blod, gælder andre og 
strengere krav end ved organdonation. Derfor 
er det vigtigt, at alle, uanset sygdomshistorie 
og livsstil, registrerer deres holdning til organ-
donation i Organdonorregistret. Hvis orgando-
nation bliver en mulighed, vil lægerne foretage 
en konkret vurdering af dine organers tilstand.

Kan mine organer
være ubrugelige?

I sjældne tilfælde. Men i dag er lægerne dygtige 
til at anvende organer, så i mange tilfælde vil det 
være muligt – trods sygdomme og/eller livsstil – at 
donere organer. Lægerne foretager altid en indivi-
duel vurdering af den mulige donor.
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Kan mine pårørende trumfe 
min beslutning, hvis jeg har 
sagt ja til organdonation?

Ja og nej. Har du givet tilladelse til organdonation 
under forudsætning af dine pårørendes accept, 
vil dine pårørende blive informeret om dit ønske, 
hvorefter de skal tage den endelige beslutning om, 
om du skal være organdonor eller ej. 

Har du ikke tilkendegivet, at beslutningen om 
organdonation skal være med pårørendes accept, 
vil sundhedspersonalet informere dine pårørende 
om dit ønske og det videre forløb med eventuel 
organdonation. 

Kan jeg vælge, hvem der 
skal have mine organer, 
efter jeg er død?

Nej. Det er ikke muligt selv at vælge, hvem der skal 
modtage ens organer. Lægerne på transplantations-
centrene er dem, der vurderer, hvem der har mest 
behov for et nyt organ, og hvem det donerede organ 
passer bedst til. Det vurderes efter mange forskellige 
kliniske kriterier.

Kæmper lægerne mindre 
for mit liv, hvis jeg har 
tilkendegivet, at jeg vil 
være organdonor?

Nej. Læger og sygeplejersker gør alt for, at patien-
ten skal overleve. Først når det viser sig, at ingen 
behandling virker, og det står klart, at patienten dør 
af sine skader i hjernen, bliver det undersøgt, om 
patienten selv har ønsket at blive organdonor.
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Kan jeg blive for gammel 
til at donere mine organer?

Nej. En stor andel af dem, der donorer deres 
organer, er over 70år. 

Hvor mange organdona-
tioner er der årligt?

I gennemsnit blev 
der transplanteret 
mellem 3 til 4 organer 
fra hver donor.

85 år
var den ældste 
organdonor i 2020

92 år
var den ældste 
organdonor i 2019
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*der var givet samtykke 
til organdonation, donor 
var vurderet egnet, og 
donoroperationen blev 

påbegyndt.

124 afdøde 
organdonorer* 

i 2020
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Hvordan er kønsfordelingen 
mellem dem, der donorer 
organer?

50% 
mænd
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50%
kvinder

2020



Hvor mange står på 
venteliste til et organ?

Hvor mange patienter dør, 
mens de står på venteliste?

patienter står aktivt på 
venteliste til et organ
pr. 30. juni 2021

døde i 2020, mens 
de stod på venteliste

til et organ

18 patienter

387 patienter
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RIP

Hvad er danskernes 
holdning til organdonation?

Rapport

Fra rapporten ”I tvivl om organdonation” fra 2019 
ved vi, at over 80 % af danskerne generelt er meget 
positive over for organdonation.

Blandt de danskere, som er i tvivl, og derfor ikke har 
taget stilling endnu, er 74 % positive over for organ-
donation. 25 % er neutrale og blot 1 % er negative.

Og selv blandt dem, som har sagt nej til at donere 
sine organer, er 68 % positive over for organdona-
tion. 27 % er neutrale og blot 5 % er negative.

Hvor mange registrerede 
er der i dag?

danskere har registeret 
sig i Organdonorregistret

pr. 30. juni 2021

1.250.341 
af alle danskere over 
15 år har registeret 
deres holdning.

3 ud af 4
danskere har enten registreret deres holdning i 
Organdonorregistret, udfyldt det røde donorkort 
eller fortalt deres familie, hvad deres holdning er. 
Alle tilgange er gyldige måder at tilkendegive sin 
holdning til organdonation. 

26%
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15 facts om 
organdonation

Læs mere på organdonor.dk

Hvor mange har taget 
stilling til organdonation?


