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Referat af ekstraordinært møde i Nyreforeningens Donorudvalg 

 
Dato: Torsdag den 6. maj 2021, kl. 16.00 – 17.00 
 
Sted: Zoom   
 
Deltagere: Lilly Mogensen, Jens Havskov Sørensen, Peter Husted Sørensen, Tom Meyer Pedersen, 
Jan Rishave og Michael Buksti (referent) 
 
 
DAGSORDEN OG BESLUTNING 
Mødet havde til formål at gennemgå den seneste udvikling i gruppen bag forståelsespapiret om 
organdonation. Jan Rishave deltog som landsformand og repræsentant for Nyreforeningen i 
gruppen bag forståelsespapiret. Jan Rishave ønsker også fremadrettet at blive medlem af 
Nyreforeningens donorudvalg. 
 
Jan Rishave orienterede om den seneste udvikling i gruppen bag forståelsespapiret, hvor 
Lungeforeningen og Hjerteforeningen har valgt at trække sig fra arbejdet. De to foreningers valg er 
truffet efter sidste møde i gruppen den 22. april 2021, hvor overlæge Preben Sørensen gennemgik 
videnskabelige artikler, der søger at belyse effekten af formodet samtykke/aktivt fravalg. 
Lungeforeningen og Hjerteforeningen begrunder deres valg med, at de internt har brug for mere 
tid til at tale om emnet, og har brug for mere og klarere evidens på området. 
 
Jan Rishave ønskede udvalgets holdning til, om denne nye situation ændrer på Nyreforeningens 
holdning, og om Nyreforeningen skal fortsætte arbejdet med forståelsespapiret med de 
tilbageværende medlemmer af gruppen.  
 
Udvalgets medlemmer diskuterede situationen, og alle var enige om, at det udkast til 
forståelsespapir der foreligger er godt og gennemarbejdet.  
 
Flere medlemmer at udvalget gav også udtryk for at de ikke forstod de to foreningers pludseligt 
ændrede holdning.  
 
Udvalgtes medlemmer var enige om, at Preben Sørensens oplæg ikke giver anledning til ændringer 
i Nyreforeningens holdning, og at forståelsespapiret er så godt at Nyreforeningen bør arbejde 
sammen med det resterende medlemmer af gruppen på at få det færdiggjort og offentliggjort – og 
man kan jo håbe at de to foreninger vender tilbage til flokken, når de har tænkt.  
 
Jan Rishave slog til lyd for, at Nyreforeningen sideløbende med arbejdet med input til 
forståelsespapiret bør arbejde på en overordnet nyreplan, denne idé var der tilslutning til i 
udvalget.  
 
 
Mødet sluttede kl. 16.55 


