NOTAT: ANBEFALINGER FRA 7LIV

Forslag til nudging-tiltag med henblik på at sikre flere organdonorer
7Liv har udviklet nedenstående forslag, som vi mener kan bidrage til, at flere danskere tilmelder sig
Donorregistret, mens vi venter på, at Danmark - ligesom lande vi normalt sammenligner os med - indfører
formodet samtykke, så organdonation bliver et aktivt fravalg i stedet for et tilvalg som i dag. Den nuværende
årlige tilmeldingsrate er stabil men lav. Så lav, at vi skal frem til år 2044 førend halvdelen af befolkningen er
tilmeldt donorregistret, mens vi skal hele 120 år frem i tiden før 90 procent af befolkningen har registreret
deres holdning i registret, hvis tilmeldingerne fortsætter i samme tempo som nu. Det viser en
fremskrivningsberegning, som analysehuset Damvad har udarbejdet for 7Liv (vedlagt dette notat).
Derfor imødeser og bifalder 7Liv alle tiltag, der kan bidrage til, at Danmark får en højere tilslutning til
Donorregistret, så vi i sidste ende kan redde flere liv og øge Danmarks lave donorrate på 15,3 pr. mio.
indbyggere i kontrast til Spanien og Kroatien som i 2015 havde en donorrate på 40,2 pr. mio. indbyggere.
Ændre kommunikation til fordel for et ja til organdonation:
•

•

Kommunikation fra myndigheder skal være engagerende, involverende og have et klart call-to-action, hvis
borgeren skal handle aktivt på baggrund af den. Men holdningsløs kommunikation fra statens side har
kun bedt danskerne om at tage stilling til organdonation på trods af, at et stort flertal af befolkningen har
en positiv holdning til organdonation. Det har f.eks. haft den konsekvens, at Sundhedsstyrelsen ikke
ønskede at være afsender på en kampagne via Dansk Center for Organdonation, som 7Liv nu arbejder
videre på at realisere sammen med i alt 10 patientorganisationer, fordi kampagnens slogan ”Giv livet
videre” indirekte opfordrer mere til et ja end et nej til organdonation.
Derfor anbefaler 7Liv, at en opfordring fra myndigheder til at tilmelde sig Donorregistret bør vinkles til
fordel for et ja. Hvis man i en henvendelse i e-Boks f.eks. læser ”giv livet videre og tilmeld dig
Donorregistret…” eller ”red liv og tilmeld dig Donorregistret…”, mener 7Liv, at det vil skabe et større
incitament hos modtageren til at reagere på henvendelsen og tilmelde sig registret end hvis han/hun blot
bliver mødt med ”tag stilling til organdonation og registrer din holdning i Donorregistret”.

Gentagne henvendelser i e-Boks med opfordring til tilmelding til Donorregisteret:
•

•

Sundhedsstyrelsen skal sende et brev direkte til alle myndige danskere med opfordring til at tilmelde sig
Donorregistret - og meget gerne med Sundhedsministeren, som afsender på brevet for at give det et mere
personligt præg, hvilket vi tror på øger muligheden for, at det bliver både bliver læst samt handlet på.
Henvendelsen kan med fordel gensendes som en reminder efter henholdsvis seks måneder og tolv
måneder, så borgeren bliver mindet om det op til tre gange.

Flere pop-up vinduer med opfordring til tilmelding på sundhed.dk / borger.dk
•

Sundhedsstyrelsen gennemførte i 2015 et forsøg med pop-up vinduer om muligheden for at tilmelde sig
Donorregistret, når borgeren gik ind på sundhed.dk. 7Liv foreslår, at gøre det tiltag til en fast praksis og
udvide tiltaget til borger.dk, hvor langt flere danskere logger ind. Her kunne borgeren bliver mødt med et
pop-up vindue med en klar opfordring til at tilmelde sig Donorregistret samt et direkte link til registret
hver tredje gang borgeren logger ind, indtil vedkommende har registreret sig.
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Udvikle Donorkort-app:
•

Det skal være så nemt som muligt at tilmelde sig Donorregistret. Smartphonen er blevet den foretrukne
indgang til stort set alle funktioner for den almindelige dansker. Derfor er det oplagt at udvikle en
Donorkort-app, hvor man kan tilmelde sig til registret ved hjælp af få klik. Norge har en sådan app, som
er blevet downloadet 200.000 gange over de sidste fem år, og som kan ses her. Norges app linker ikke
direkte til et centralt register, men det bør være muligt at udarbejde en sådan løsning i Danmark via
NemID.

For yderligere information eller spørgsmål. kontakt:
Karin Riis-Jørgensen, formand for 7Liv - telefon: 40 30 98 16 / mail: karin@karinriis.eu

