
 

Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer 

To medicinske sværvægtere, en eks-politiker og nyredonor samt en nyretransplanteret 

journalist, står bag ny forening, der kæmper for at fjerne ventelisterne til organtransplantation. 

Organdonationsdebatten har alt for længe handlet om etiske hensyn til de afdøde. Det er på 

tide at skifte etisk fokus til de liv, der kan reddes, mener Foreningen 7Liv.  

Alle danskere skal være organdonorer fra fødslen. Samtidig skal det være muligt at tilmelde sig en 

særlig nyrebank, hvor man kan donere sin ene nyre i levende live til et fremmed menneske. 

Debatten om organdonation har alt for længe handlet om etikken for de afdøde i stedet for 

praktikken i at holde de levende i live, men det fokus skal ændres ifølge den nystartede forening 

7Liv. 

Organdonation er en sundhedspolitisk opgave  

Målet er, at ventelisterne til et nyt organ nedbringes og på sigt udryddes: 

»Organdonation er ikke bare en etisk diskussion – det er en sundhedspolitisk opgave. En opgave, 

der sikrer livet for dem, der lever med en livstruende sygdom. Et behandlingstilbud, der kun kan 

tilbydes, når der er nok organer til rådighed. Derfor er der brug for politisk handling for at 

nedbringe ventelisterne. Første skridt er, at Folketinget får realiseret den længe ventede 

handlingsplan for organdonation,« siger formand for foreningen 7Liv, nyredonor og tidligere MEP, 

Karin Riis-Jørgensen.  

Peter J. Hancke Rossel er bestyrelsesmedlem i 7Liv og lektor emeritus i medicinsk videnskabsteori 

ved Københavns Universitet: 

»Jeg mener, det er problematisk, at der gennem årene har været så lidt fokus på hensynet til de 

personer, hvis liv og livskvalitet afhænger af, at der er tilstrækkeligt med organer til rådighed.« 

Sig ja til organdonation 

Offentlige kampagner har alt for længe blot bedt danskerne om at tage stilling til organdonation.  

Det udgangspunkt undrer Karin Riis-Jørgensen:  

”Beder vi også danskerne om at tage stilling til passiv rygning? Tage stilling til om man må køre for 

stærkt på vejene? Nej. Her beder vi befolkningen om at gøre, hvad der er rigtigt og fornuftigt og 

gøre det, som redder liv. Vi skal ikke bede danskerne om tage stilling til organdonation. Vi skal 

bede dem om at sige ja og fokusere på de levende og på de liv, som kan reddes ved at flere 

danskere donerer deres organer.« 

 



 

 

På den lange bane arbejder foreningen for, at alle danskere fødes som potentielle organdonorer, 

så organdonation bliver et aktivt fravalg – og ikke et tilvalg som i dag: 

»På den måde mister vi ikke livsvigtige organer, og samtidig får vi som samfund en fælles 

forståelse og anerkendelse af, at organerne vil komme et levende menneske til gode«  

konkluderer Karin Riis-Jørgensen. 

Nyrebank for levende donorer 

Ved udgangen af 2013 ventede 421 danskere på et nyt organ. Samme år døde 32 danskere, mens 

de ventede på et nyt organ. Og mens næsten ni ud af ti danskere synes, at organdonation er en 

god ide, har kun fire ud ti har meldt sig som donorer. 

Nyresvigtpatienterne udgjorde sidste år 22 ud af de 32 danskere, der forgæves ventede på et 

organ. Men tallet kunne potentielt være nul, hvis flere borgere gennem forståelse og 

anerkendelse af organdonationens betydning motiveres til at afgive en nyre i levende live: 

»I 7Liv vil vi arbejde for at øge antallet af levende donorer. Flere danskere skal stille sig til rådighed 

som donorer, mens de stadig er i live. Vores mål er at stifte en nyrebank, hvor raske mennesker 

kan donere deres ene nyre til gavn for de nyresvigtspatienter, der ikke kan finde en ny nyre i egne 

netværk« slutter Karin Riis-Jørgensen. 

 

Derfor hedder vi 7Liv 

Lægevidenskaben kan i dag potentielt give 6 gode liv ud af ét dødsfald - og på sigt er tallet 7: 

 Et hjerte kan give nyt liv til et andet menneske 

 Lungerne kan give livet videre til to andre mennesker 

 Nyrerne kan give nyt liv til to andre mennesker 

 En lever kan i nær fremtid give livet videre til to andre mennesker 

Om 7Liv 

7Liv er en nystartet forening, der er stiftet med den grundlæggende vision at fjerne ventelisterne 

til organtransplantation ved at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal organer til rådighed til de 

danskere, der har brug for dem. 

Vores mission er at sikre: 

 At flere borgere siger ja til organdonation og tilmelder sig donorregistreret, så de 

pårørende kender den afdødes stillingtagen i en svær stund 



 

 

 At donorer og pårørende modtager officiel anerkendelse af, at de har medvirket til at give 

livet videre 

 At der til en hver tid er så mange organer til rådighed som muligt, blandt andet ved at øge 

antallet af levende donorer 

 Det overordnede mål for Foreningen 7Liv er at sikre, at alle danskere fødes som potentielle 

organdonorer, og et fravalg derfor skal ske gennem en aktiv handling 

Bestyrelsen i 7Liv består af: 

 Formand Karin Riis-Jørgensen, vicepræsident i ALDE - Det Europæiske Liberale Parti, 

tidligere medlem af Europa-Parlamentet gennem 15 år og levende nyredonor 

 Steffen Thirstrup, læge og adjungeret professor, medicinsk rådgiver hos det internationale 

rådgivningsfirma NDA Regulatory Services Ltd og tidligere enhedschef for 

lægemiddelgodkendelse i Sundhedsstyrelsen 

 Peter J. Hancke Rossel, lektor emeritus i medicinsk videnskabsteori ved Københavns 

Universitet, medstifter af Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode 

 Peter Thygesen, journalist, navneredaktør på Politiken og nyretransplanteret 

 

For yderligere information, kontakt: Karin Riis-Jørgensen, formand  

Tlf.: 40 30 98 16 / +39 392 9720691 - Mail: karin@karinriis.eu 
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