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Referat af møde i Nyreforeningens Donorudvalg 

 
Dato: Torsdag den 8. april 2021, kl. 16.00 – 18.00 
 
Sted: Zoom   
 
Deltagere: Lilly Mogensen, Jens Havskov Sørensen, Peter Husted Sørensen, Tom Meyer Pedersen 
og Michael Buksti (referent) 
 
 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Udvalget godkendte dagsordenen, dog med tilføjelse af en orientering om Kreds Midtjyllands 
henvendelse til deres lokale borgmester, med henblik på dialog om organdonation. 
 

 
SAGER TIL BESLUTNING 
 
 
2. Præsentation af udvalgets medlemmer, herunder forventninger til arbejdet i udvalget 
 
Hvert medlem af udvalget præsenterede kort sig selv, samt sine forventninger til udvalget og 
arbejdet i udvalget.  
 

 
 
3. Konstituering 
 
Efter en god dialog valgte udvalget Lilly Mogensen som formand, dog med den aftale, at hvis Jens 
Havskov Sørensen senere skulle få overskud og tid, så ville han være positivt stemt for at overtage 
posten som formand for udvalget. 
 
Peter Husted Sørensen deltager i dag i møderne i Udvalget vedrørende Oplysning Om 
Organdonation. Møderne i dette udvalg foregår hvert halve år, og er placeret i henholdsvis 
København og Skejby. Efter en god dialog valgte udvalget at være repræsenteret i Udvalget 
vedrørende Oplysning Om Organdonation af henholdsvis Peter Husted Sørensen og Jens Havskov 
Sørensen. 
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4. Strategioplæg ”Plan for donor- og transplantationspolitik 2020 – 2023” 
 
På Hovedbestyrelsesmødet i januar 2021 blev fremlagt et ”strategi”-notat med fokus på donor og 
transplantation. På mødet i Hovedbestyrelsen blev det aftalt at notat skulle bearbejdes og at alle 
input var velkomne. 
 
Udvalgets medlemmer drøftede notatet, og der var enighed om, at udvalget ønskede at være med 
til at sætte tonen i notatet, og at udvalget ikke følte, at man var blevet tilstrækkeligt hørt i 
udarbejdelsen af notatet.   
 
Udvalgets medlemmer så flere gode pointer i notatet, men også flere steder hvor, der var behov 
for yderligere bearbejdning. Udvalgte aftalte at Peter Husted Sørensen og Jens Havskov Sørensen 
sammen med Michael Buksti, arbejder videre med at formulere et notat, der med inspiration fra 
det udarbejdet notat, rummer udvalgets betragtninger, og som vil kunne danne baggrund for en 
yderligere dialog i Hovedbestyrelse mv.  
 
 

 
 
5. Forståelsespapir: Aktivt fravalg / formodet samtykke  
 
Peter Husted Sørensen gennemgik kort forståelsespapiret, og de input der var kommet på seneste 
møde den 11. marts blandt de deltagende organisationer i papiret. 
 
Næste møde omkring forståelsespapiret er den 22. april kl. 12- 13, hvor der vil være en 
litteraturgennemgang mm. Peter Husted Sørensen har ikke mulighed for at deltage i dette møde, 
men Lilly Mogensen og Jens Havskov Sørensen planlægger at deltage. 
 
 

 
 
6. Videoer – spredning af budskabet 
 
Der er produceret to videoer, hvor unger drøfter, hvordan de vil donere deres organer. 
Videoerne findes her: (Jens har sendt alle 3 links til udvalgets medlemmer) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bz_bjCvLHBM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eu-7c3UgCJ0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q2Sz7k7NtCI 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bz_bjCvLHBM
https://www.youtube.com/watch?v=eu-7c3UgCJ0
https://www.youtube.com/watch?v=q2Sz7k7NtCI
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Alle udvalgets deltagere var begejstrede for videoerne, og der eksisterer faktisk tre videoer. 
Videoerne er udarbejdet af DCO. Udvalget var enige om at opfordre DCO til at søge at sprede 
videoer og budskabet om organdonation på bl.a. uddannelsesinstitutioner.  
 

 
7. Nyrernes dag 
 
Nyrernes dag afholdes lørdag den 29. maj 2021 – hvis forholdene tillader det. Overordnet er det 
besluttet at Nyrernes dag har et særligt fokus på pårørende, men andre relevante temaer kan også 
positioneres 
 
Udvalget var enige om at i forhold til organdonation, så ville man fokusere den primære indsats 
omkring organdonationsdagen. 
 

 
8. Organdonationsdagen 
 
Organdonationsdagen er en international dag, som har fundet sted siden 1996. Forskellige 
europæiske storbyer skiftes til at have værtsskabet for dagen, og på tværs af Europa foregår der i 
uge 40/anden lørdag i oktober en masse satellit-events, som sætter fokus på organdonation. 
Med de forskellige events skaber Organdonationsdagen rum for dialog og debat om 
organdonation. Samtidig er dagen en anerkendelse af alle organdonorer, deres familier, de 
transplanterede, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle, som alle har organdonation tæt 
på i deres personlige liv eller arbejde. 
 
Organdonationsdagen afholdes i år lørdag i oktober, dvs. 9. oktober 2021. 
 
Udvalget var enige om at arbejde for at der i 2021 på organdonationsdagen gennemføres et ”Tak 
til organdonorerne”-arrangement, som bl.a. blev gennemført i 2018 og 2019 med stor succes. I 
forbindelse med arrangementet overvejes det om organdonorerne skal have en ting som tak, 
dette diskuteres på et senere møde. 
 
På samme måde ønskede udvalget at udbrede kendskabet i Nyreforeningens kredse til de planer 
som DCO har for dagen, når tid er, og derefter få kredsenes input til deres konkret planer for 
aktiviteter på organdonationsdagen. På næste møde drøftes dagen igen.  
 
 

 
 
9. Eventuelt 

 
Tom Meyer Pedersen fortalte om Kreds Midtjyllands henvendelse til Viborg Kommune for at 
drøfte organdonation, og borgmesterens svar. Udvalget kom med input og ideer til den videre 
arbejde med at sætte organdonation på agendaen lokalt, ikke mindst op til det kommende 
kommunal valg. 
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Tom Meyer Pedersen fremhævede Politikens artikelserie om organdonation. En artikelserie der på 
fin måde har belyst mange aspekter af organdonation. Tom ville prøve at sende seneste artikel til 
udvalget. 
 
 
 
Næste møde: 
Udvalget var enige om, at næste møde afholdes torsdag den 17. juni kl. 16 – 18, på zoom – 
Michael Buksti sender kalenderinvitation.   
 
 
Mødet sluttede kl. 17.45 


