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27. januar 2022 
 

Referat til møde i Nyreforeningens Donorudvalg 
 

Onsdag den 26. januar 2022, kl. 16.00 – 17.30 
 

Sted: Zoom 
Deltagere: Lilly Mogensen, Jens Havskov Sørensen, Peter Husted Sørensen, Tom Meyer Pedersen, 

Jan Rishave og Michael Buksti (sekretær for udvalget) 
 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen til mødet blev godkendt. 
 
Jan Rishave spurgte til Hovedbestyrelsesmødet lørdag den 29. januar 2022, og punktet ”valg til 
udvalg”, her er det aftalt, at to af udvalgets medlemmer er på valg – Jens Havskov Sørensen og 
Peter Husted, og begge er villig til genvalg. 
 

 
2. Nyreforeningens målsætning på donorområdet 
Efter sidste møde er donorudvalgets notat om ”Nyrforeningens målsætninger på donorområdet” 
præsenteret for Hovedbestyrelsen. Medlemmerne af hovedbestyrelsen havde en række spørgsmål 
til notatet og et par input.  
 
Donorudvalgt gennemgik Hovedbestyrelsens kommentarer og input, og var enige om at tilføje 
dem alle, men enkelte sproglige opstramninger. Michael Buksti retter til, hvorefter Donorudvalget 
betragter notatet som færdigt og godkendt, og dermed erstatter det alle tidligere udmeldinger fra 
Nyreforeningen på området. 
 

 
3. Forståelsespapiret - status på det videre arbejde  
Organisationerne bag forståelsespapiret arbejder videre med at sikre at ”Aktivt Fravalg” bliver 
indført i Danmark. Hensigten er at gennemføre en politisk høring om emnet på Christiansborg i 
løbet af første halvdel af 2022.  
 
Radikale Venstre – som er for ”aktivt fravalg” - vil være vært ved høringen, men da den radikale 
ordføre på området er på barsel, afventer den videre planlægning, at han er retur på 
Christiansborg i løbet af det kommende uger. 
 
Donorudvalget tog orientering til efterretning.   
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4. 40 års betingelsen  
 
Donorudvalgt diskuterede det fremlagte notat om ”40 års betingelsen”, i notatet beskrives en 
række af de juridisk udfordringer, der er forbundet med 40 års betingelsen ved anonym levende 
organdonation.  
 
Jan Rishave orienterede om det arbejde der i sin tid førte til ”40 års betingelse”, og hvordan 
Nyreforeningen havde argumenteret for, at der ikke skulle være en sådan betingelse. 
 
Donorudvalget var enige om, at det er vigtigt at Nyreforeningen arbejder for at ”40 års 
betingelsen” ændres, som den som mange andre områder i sundhedsloven er gælden fra en 
person er myndig. Donorudvalget ønskede i det videre arbejde i højere grad at tage udgangspunkt 
i mennesker som betingelsen vedrører end primært en egentlig juridisk diskussion, og af samme 
grund mente udvalget at notatet burde bearbejdes, så det er mere ”menneskeligt” og mindre 
juridisk.  
 

 
5. Levende organdonation  
Levende organdonation er en måde at fremme antallet at organdonationer. På det seneste har 
antallet at lavende organdonorer været faldende, mens antallet at organer primært er kommet fra 
afdøde. Jan Rishave ønskede en diskussion af Nyreforeningens position på dette område. 
 
Donorudvalget var enige om, at det er vigtigt at supplere organer fra afdøde med organer fra 
levende, og at notatet om ”Nyreforeningens målsætning på donorområdet” også omfatter 
levende organdonation.  
 
Udvalget var enige om, at Nyreforeningen bør arbejde for at sikre at læger og andre husker, i 
relevante situationer, at informere om levende organdonation. Og i kommunikationen omkring 
organdonation - ikke mindst levende organdonation - at tage udgangspunkt i personlige historier.  
 
 

 
6. Kursus – livet er en gave  
Tidligere har Nyreforeningen afholdt et særligt kursus for personer der er kommende donorer 
eller som er modtagere af en nyre, samt deres nærmest pårørende. Kurset har været et to dages-
kursus, hvor programmet har vekslet mellem forskellige oplæg og erfaringsudvekslinger. 
 
Donorudvalget var enige om, at det giver mening at gennemføre et sådant kursus i løbet af 2022, 
og at udvalget gerne ville stå for det. 
 
Michael Buksti udarbejder sammen med Jan Rishave et udkast til et program for kurset, som 
diskuteres på næste møde i udvalget. Ligesom forslag til muligt tidspunkt for afholdelse af kurset 
godkendes af udvalget. 
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7. Eventuelt 
Peter Husted spurgte om det var lykkedes Nyreforeningen af finde en kandidat, der var villig til at 
blive indstillet til Medicinrådets nye fagudvalg for organtransplantation. Michael Buksti fortalte at 
Lisbeth Skovly Nielsen er indstillet på vegne af Nyreforeningen. 
 
Jan Rishave gjorde opmærksom på, at Nyreforeningen allerede nu bør gøre opmærksom på 
donordagen 2022.  
 


