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29. september 2021 
 

Referat af møde i Nyreforeningens Donorudvalg 
 

Onsdag den 29. september 2021, kl. 16.00 – 17.30 
 

Sted: Zoom  
 
Deltagere: Lilly Mogensen, Jens Havskov Sørensen, Peter Husted Sørensen, Malene Madsen Deele, 

Jan Rishave og Michael Buksti (sekretær for udvalget) 
Afbud: Tom Meyer Pedersen. 

 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
Udvalgets medlemmer godkende dagsordenen, med enkelte tilføjelser.  
 
Malene Madsen Deele ønskede at orientere om et møde med 7Liv, hvilket blev placeret i 
forlængelse af punkt 3.  
 
Michael Buksti ønskede at donorudvalget forholdt sig til om der i foråret 2022 skal afholdes et 
kursus for nye donorer, dette punkt kommer i forlængelse af punkt 4. 
 
 

 
2. Nyreforeningens målsætning på donorområdet 
 
Siden sidste møde har Jan Rishave, Peter Husted Sørensen og Jens Havskov – som aftalt – arbejdet 
videre med at konkretisere og prioritere Nyreforeningens målsætninger på donorområdet. 
Arbejdet har resulteret i mindre tilretninger af det oprindeligt udarbejdede notat. 
 
Notatet blev gennemgået afsnit for afsnit og der blev foretaget enkelt mindre tilretninger, 
hvorefter teksten blev godkendt af udvalget. 
 
Næste skridt er at målsætningerne præsenteres på Hovedbestyrelsesmødet den 30. og 31. 
oktober.  
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3. Forståelsespapiret - status på det videre arbejde  
 
Organisationerne bag forståelsespapiret har holdt møde og arbejdet videre med papiret samt 
planen for lanceringen af papiret.   
 
Udvalget støttede papiret, og Jan Rishave orienterede om planerne for lanceringen af papiret, som 
sker med en pressemeddelelse, der udsende omkring organdonationsdagen. Udvalget diskuterede 
indholdet af pressemeddelelsen, og udvalget var enige om, at Nyreforeningen ønskede en 
opblødning af et par formuleringer, bl.a. at betegnelsen: ”Foreninger for Aktivt Fravalg” ændres til 
noget al a: ”…de 7 foreninger som alle støtte arbejdet for aktivt fravalg.” Jan Rishave orientere de 
øvrige foreninger om dette, lige som Jan Rishave er klar til at svare på eventuelle spørgsmål fra 
pressen, når pressemeddelelsen er udsendt.  
 
Malene Madsen Deele orienterede om møde med 7Liv, og fortalte, at 7Liv havde foreslået et 
fælles debatindlæg mellem Nyreforeningen og 7Liv. Udvalgte drøftede forskellige emner til et 
indlæg, bl.a. 40 års regel og levende donation. Efter en god diskussion var udvalget enige om, at 
når Nyreforeningens målsætninger på Organdonation er forelagt og godkendt af 
Hovedbestyrelsen, så er næste skridt at målsætningerne kommunikere – også til pressen – af 
Nyreforeningen selv. Udvalget var generelt åbne overfor samarbejder om enkeltsager med andre 
foreninger herunder 7Liv, hvis det er til gavne for sagen og Nyreforeningens medlemmer. I forhold 
til et samarbejde med 7Liv nu og her om et debatindlæg der eksempelvis handler om levende 
donation, så var udvalget enige om, at det er lidt for tidligt, hvorfor et sådant samarbejde må 
vente lidt.  
 
 

 
4. Organdonationsdagen ”Hyldest til organdonorerne” 
 
Organdonationsdagen afholdes i år lørdag den 9. oktober. Udvalget blev på sidste møde enige om, 
at søge at gennemføre et arrangement, som hylder organdonorerne. I år blev det aftalt, at der 
skulle være mulighed for at medbringe en pårørende efter eget valg. Desværre var der for få 
tilmeldte donorer til dagen, hvorfor det blev besluttet at aflyse afholdelsen af dagen. 
 
Udvalget drøftede et evt. fremtidigt format for dagen, og var enige om, at holde dagen som en dag 
for hele landet. Næste Organdonationsdag er lørdag den 8. oktober 2022. Nyreforeningen vil i god 
tid før denne dato orientere om dagen. 
 
Udvalgte støttede at personer der har doneret et Nyre for et brev/information hvor 
Nyreforeningen siger tak, og giver vedkommende et års gratis medlemskab af foreningen. 
Sekretariatet arbejder videre med dette. 
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Udvalgte støttede også at Nyreforeningen i foråret 2022 afholder et kursus for nye donorer. På et 
sådant kursus vil deltagerne få lægefaglige råd, råd fra psykolog samt socialrådgiver og også høre 
beretninger fra personer, der tidligere har doneret en nyre.  
 
 

 
5. Eventuelt 
 
Peter Husted konstaterede at Nyreforeningen har to pladser i DCO, hvorfor udvalget var enige om, 
at det som udgangspunkt er Jan Rishave og Peter Husted der repræsenterer Nyreforeningen i 
dette udvalg. Peter orienterer DCO om beslutningen.  
 


