to ud af tre danskere
har taget stilling

tal med din familie om
organdonation
Du sikrer at dit ønske bliver fulgt

Tal med din familie om organonation, så de kender
din holdning og kan bakke op om din beslutning.

Du kan give din familie det sidste ord

Hvis du ønsker, at din familie skal tage den endelige
beslutning om organdonation, kan du sætte kryds i
”pårørendes accept”. Det er også dem, der spørges,
hvis du ikke selv får taget stilling.

Karla tog stilling på mobilen i
bussen hjem fra arbejde

”Jeg tog stilling til organdonation,
fordi jeg gerne vil hjælpe andre. Jeg
loggede ind på Sundhed.dk med mit
NemID og fik det hurtigt klaret.”

du kan kan tage stilling på
tre måder:
I Organdonorregistret via sundhed.dk
Du skal være 18 år og logge ind med
NemID. Du kan altid se og ændre
din registering online. Fra 1. juli 2019
sænkes aldersgrænsen til 15 år.
På et donorkort
Du skal udfylde kortet
og bære det på dig.

Per sagde ja på vegne af sin
afdøde kæreste

”Vi havde talt om organdonation,
og jeg kendte Birgittes holdning.
Organdonation gav mig og vores
familie mening i det meningsløse.”

Mundtligt til dine pårørende
Du skal fortælle din familie
om din holdning.

organdonor.dk

organdonation
- tag stilling
Tak fordi du tager dig tid til at overveje,
hvad din holdning til organdonation er.

Organdonor - ja eller nej?
Tag stilling mens du lever

Når du tager stilling til organdonation, skal du finde ud af,
om du ønsker at donere alle, nogle eller ingen organer.
Derudover skal du overveje, om dit valg skal være
betinget af din families accept, og fra 1. juli 2019 om der
må foregå forskning i forbindelse med organdonationen.

Hvorfor skal jeg tage stilling?

Når du registrerer din beslutning om organdonation i
Organdonorregistret og fortæller din holdning til dine
nærmeste, sikrer du, at din holdning bliver fulgt, hvis
organdonation bliver muligt efter din død.

Hvilke organer kan man donere?

Man kan donere hjerte, lever, lunger, nyrer og
bugspytkirtel. Som levende kan man donere en nyre til et
familiemedlem, en ven eller helt anonymt. Derudover kan
man donere væv, som dækker over fx hornhinder.

Kan jeg blive for gammel
eller for syg?
Selv personer over 80 år kan donere

Mange ældre bliver donorer. Der er ikke en fast øvre
aldersgrænse for at kunne blive
organdonor. En stor del af dem,
der bliver organdonorer er over 70 år.

Alle kan tage stilling

Medicin, livsstil og sygdomme
udelukker ikke nødvendigvis at
man kan blive organdonor.
Lægerne vil altid vurdere, om
organerne kan bruges, hvis
organdonation bliver en mulighed.

Hvornår bliver
organdonation aktuelt?

Hvordan er livet for
modtageren af et organ?

Organdonation er kun muligt, når man
er erklæret død på hospitalet

Modtageren får livet tilbage

Organdonation er kun muligt, hvis man dør af en stor
skade i hjernen på hospitalet, og der er givet tilladelse til
organdonation fra enten en selv eller ens pårørende.

Organdonation giver alvorligt syge børn, unge og voksne
mennesker en ny chance i livet. De fleste, som får et nyt
organ, oplever at få en markant bedre livskvalitet
og mulighed for et længere liv.

Få får muligheden

Årligt er det få hundrede
danskere, som dør på en
måde, hvor organdonation
bliver en mulighed.

Læger vurderer, om man kan donere

Læger vurderer om organdonation er en mulighed,
og hvordan donationsforløbet skal foregå, når man er
erklæret død. Organerne skal kunne bruges: de skal
være raske, og der skal være match på ventelisterne.

Hvordan er afskeden for
de pårørende til donor?
Der er tid og plads til afsked

Familien kan være hos den afdøde. Der vil være tid og
plads til at tage afsked både før og efter donationen.

Donor bliver gjort pænt i stand

Man kan ikke se på en donor, at personen har doneret
organer. Brystkassen er ikke nedsunken, og der er lagt
forbinding over såret.

Helt normal begravelse

Familien kan planlægge begravelse eller bisættelse
som efter ethvert andet dødsfald.

Stina fik en ny lever

”Jeg håber, at min donors familie
kan finde trøst og glæde ved, at
jeg har fået en ny chance i livet
sammen med min familie.”

Har du flere spørgsmål?
Find information på organdonor.dk

På vores hejmmeside kan du finde den sidste nye viden
og tal om organdonation i Danmark. Her svarer vi blandt
andet på de oftest stillede spørgsmål, beskriver et
donationsforløb og forklarer hjernedød.

Hvem er Dansk Center for Organdonation?

Dansk Center for Organdonation er det nationale
videnscenter for organdonation i Danmark. En del af
vores arbejde er, at oplyse om organdonation, så
danskerne kan tage stilling på et informeret grundlag.

