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62 procent af alle danskere går ind for formodet samtykke i forbindelse med organdonation 
 

En ny undersøgelse gennemført af Norstat på vegne af Foreningen 7Liv viser, at 62 procent af de adspurgte 

ønsker, at man automatisk står opført som organdonor, når man er fyldt 18 år. Det hedder formodet 

samtykke og betyder, at man skal tage et aktivt fravalg modsat i dag, hvor det krævet, at man tager et 

aktivt tilvalg. 

Dermed er den danske befolkning villig til at gå meget længere end de folkevalgte politikere, hvor flertallet 

kun vil appellere til, at danskerne tager stilling til organdonation.  

Venstres folketingsmedlem Eva Kjer Hansen har tidligere udtalt, at vi bør fødes som donorer, og at det vil 

gøre op med den berøringsangst vi oplever i forhold til organdonation. Hun er en af de få politikere, der er 

på linje med flertallets holdning. Det Radikale Venstre er det eneste parti i Folketinget, der støtter 

formodet samtykke. Andre folketingspolitikere som Mai Mercado, sundhedsordfører for Det Konservative 

Folkeparti og Mette Bock fra Liberal Alliance er imod.  

Ved udgangen af 2013 var der 850.000 tilmeldte i organdonorregisteret, selvom den seneste analyse viser, 

at 70 procent af danskere over 18 er villige til at være organdonorer.  

”Jeg får det bare ikke gjort” 

Undersøgelsen fra Foreningen 7 Liv viser, at danskerne generelt er positive over for tanken om at være 

organdonor, men på spørgsmålet om, hvorfor de ikke er tilmeldt donorregisteret, svarer knap halvdelen af 

de adspurgte ”at de bare ikke får det gjort”. 

For at imødekomme den barriere arbejder Foreningen 7Liv for, at alle danskere i udgangspunkt er 

organdonerer, med mindre vi aktivt vælger det fra. Nyredonor og formand for 7Liv, Karin Riis-Jørgensen, 

udtaler ”hvis vi automatisk er organdonorer, når vi fylder 18, imødekommer vi den barriere, der er i at 

skulle tilmelde sig et register, ligesom vi undgår at pårørende skal tage stilling på vegne af den afdøde i en 

svær situation, ” siger hun og fortsætter ”Det er både overraskende og glædeligt, at et solidt flertal i den 

danske befolkning er klar til at gå meget længere end de danske politikere og indføre formodet samtykke. 

Vi mener, at formodet samtykke er et signal om, at vi som samfund siger ja til organdonation.” 

Regeringens handlingsplan på organdonationsområdet lægger derfor også op til, at man som borger på et 

tidspunkt vil blive mødt af et opslag i sin digitale postkasse, som kan skubbe en til at tage stilling og rent 

faktisk blive tilmeldt. Et tiltag der får opbakning af Camilla Hersom (R), mens Konservatives Mai Mercado er 

mere tilbageholdende. Det tiltag bakkes om af 77 procent af befolkningen, der mener at det offentlige 

gerne må minde os om organdonation fx i forbindelse med erhvervelse af kørekort, ved udfyldelse af 

selvangivelse og tilsvarende situationer. 



 

Sverige og Spanien har formodet samtykke. Spanien har i dag verdens højeste donorrate 

nemlig 35 pr 1.000.000 million indbyggere, og her oplever man marginal mangel på 

organer. Det samme tal i Danmark er knapt 13.  

 

Fakta om organdonation i Danmark 

 421 danskere ventede ved udgangen af 2013 på et nyt organ. 

 32 danskere døde på venteliste i 2013.  

 25 procent af de nyretransplantationer, der gennemføres i Danmark, gør brug af en nyre fra en 

levende donor. 

 I alt blev der gennemført 305 transplantationer i 2013. Det er det laveste antal donationer i de 

seneste ti år. 

 

Data fra undersøgelsen 

Vil du gerne donere dine organer?   

    

  KØN  

 TOTAL Mand Kvinde 
    A B 

BASE 1001 492 509 

Ja – jeg vil donere alt 51% 52% 50% 
        

Ja – jeg vil donere udvalgte 
organer 19% 18% 20% 
        

Nej  7% 8% 7% 
        

Ved ikke 23% 22% 23% 
        

TOTAL 100% 100% 100% 

 

  



 

 

Nogle ønsker, at alle myndige danskere automatisk er 
potentielle organdonorer, og at man aktivt skal melde sig 
fra, hvis man ikke ønsker at være organdonor 
(forslaget kaldes formodet samtykke). Støtter du det 
forslag? 

    

  KØN  

 TOTAL Mand Kvinde 
    A B 

BASE 1001 492 509 

Ja 62% 64% 61% 
        

Nej  22% 22% 21% 
        

Ved ikke 16% 14% 18% 
        

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Er det i orden, hvis det offentlige minder dig om at tage 
stilling til organdonation, når du f.eks. er inde på 
offentlige hjemmesider som borger.dk, ved udfyldelse af 

selvangivelsen eller ved erhvervelse af kørekort? 

    

  KØN  

 TOTAL Mand Kvinde 
    A B 

BASE 1001 492 509 

Ja 77% 76% 79% 
        

Nej  15% 17% 12% 
    B   

Ved ikke 8% 7% 9% 
        

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Om undersøgelsen: 

 Undersøgelsen er gennemført i oktober 2014 

 1000 repræsentative danskere har deltaget i undersøgelsen 

 Undersøgelsen er webbaseret 

 

Kontakt og kilder: 

Formand for Foreningen 7Liv – Karin Riis Jørgensen, mobil 40 30 98 16 / +39 392 9720691, mail: 

karin@karinriis.eu 

mailto:karin@karinriis.eu


 

Eva Kjer Hansen (V) – mail: eva.kjer.hansen@ft.dk – telefon: 33 37 45 13 

Camilla Hersom (R) – mail: rvcahe@ft.dk – telefon: 3337 4705 

Mai Mercado (K) – mail: maimercado@ft.dk – telefon:  

 

Den nationale handlingsplan for organdonation, juli 2014 

http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/National-handlingsplan-for-

organdonation/Handlingsplan-organdonation-08072014-.ashx 

 

Om Foreningen 7Liv: 

Foreningen 7Liv er stiftet med den grundlæggende vision at fjerne ventelisterne til 
organtransplantation ved at sikre, at der er nok organer til rådighed til de danskere, der har brug 
for dem. Foreningen er privatfinansieret og har pt. over 170 medlemmer.  
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