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Det nationale videnscenter
Dansk Center for
Organdonation organiserer
Organdonationsdag.
Dagen er et led i udførelsen af
den Nationale Handlingsplan
for Organdonation
vedtaget i 2014.
organdonor.dk

Har du taget snakken om organdonation?
Tal med din kæreste, familie og venner om organdonation, når hele
Danmarks Organdonationsdag afholdes den 14. oktober 2017.

44 %

har ikke talt med deres
forældre om organdonation.
Tal med dine forældre
om organdonation, så du
ved hvad de ønsker, hvis
situationen skulle opstå.

Din familie
står med valget om
organdonation, hvis ikke
du selv har taget stilling.
Hjælp dine nærmeste og
registrer din holdning i
Donorregisteret.

Hjernedød
Organdonation er kun en
mulighed hvis du hjernedør
og er på hospitalet. Du kan
ikke vågne op igen, hvis din
hjerne er død.

Alder

Du kan tage stilling til
organdonation uanset din
alder. 22 % af donorerne
var over 70 år i 2016, og
den ældste donor var 86 år.

Organdonationsdagen er den dag på året, hvor vi i Danmark sætter
fokus på organdonation. Alle kan bidrage til, at vi får snakket sammen
om organdonation. Der foregår aktiviteter i hele landet, hvor frivillige,
organisationer og foreninger sætter organdonation på dagsordenen.
Der deles for eksempel donorfoldere ud, andre laver en quiz og nogle
holder foredrag.

380 personer fik et nyt organ og en ny chance i livet i 2016.
Personer, der modtager et nyt organ, kan oftest vende tilbage til
et normalt liv efter transplantationen, selv om de skal tage medicin
resten af livet.

En dag med dialog og debat

Organdonation handler om liv

De fleste transplanterede oplever, at de
får et godt liv, og at de har det meget
bedre, end før de fik et nyt organ.

Organdonationsdagen er samtidig dagen, hvor vi anerkender
alle organdonorer, deres familier, de transplanterede, og de
sundhedsprofessionelle, som alle har organdonation tæt inde på livet.

Et nyt organ er en gave både for den,
der modtager det, og for familien. Hele
familien er berørt af situationen.

Det nationale videnscenter Dansk Center for Organdonation
organiserer dagen i Danmark.
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