HVAD ER
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 40/8. oktober en masse satellitevents, 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.
I 2016 deltager Danmark for første gang i Organdonationsdagen. Det er et led i Den
Nationale Handlingsplan for Organdonation, at Danmark fremover afholder en årlig
Organdonationsdag anden lørdag i oktober.

HVEM AFHOLDER
Organdonationsdagen?
Dansk Center for Organdonation fungerer som sekretariat for dagen: Centret samler
relevant information, udgiver materialer og laver en oversigt over alle aktiviteter i et
nationalt program.
I 2016 har vi fokus på især at engagere alle de primære aktører inden for området
organdonation: Patientforeninger, hospitaler og frivillige på området. Aktørerne
arrangerer selv et event, som enten kan foregå i dialog med befolkningen, med deres
medlemmer eller internt på hospitalerne. Det er dog også muligt for alle andre at tilmelde
sig med et event.
De mange små, lokale initiativer på tværs af landet udgør tilsammen den nationale
Organdonationsdag.
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FORMÅLET
med Organdonationsdagen?
På baggrund af viden og oplysning skal Organdonationsdagen være med til at fastholde
befolkningens tillid til, at organdonation foregår ansvarligt og professionelt. Alle parter i
forløbet skal anderkendes: de transplanterede og deres familier, organdonorerne og deres
familier samt de sundhedsprofessionelle.
Organdonationsdagen skal også have opmærksomhed ude på hospitalerne. Dagen skal give
de sundhedsprofessionelle mulighed for at diskutere de professionelle aspekter og
udfordringer inden for området organdonation og transplantation.

KAN JEG VÆRE MED
til Organdonationsdagen?
Alle kan arrangere et event til organdonationsdagen.
Hvis du har en god idé – enten som privatperson, som en del af dit arbejde eller som del af
en organisation eller en forening, kan du afholde et event og tilmelde det på mail – gerne
før 15. august. Så kommer du – og eventuelt din arbejdsplads eller organisation - med i den
nationale oversigt over dagen.
Dansk Center for Organdonation er tovholder, men Organdonationsdagen bygger på
frivillige indsatser blandt patientforeninger, befolkningen og sundhedspersonale på
hospitalerne.
Hvilke aktiviteter?

Du kan afholde både små og store aktiviteter. Vi har lavet en oversigt over forslag til
aktiviteter, som du kan lade dig inspirere af på organdonor.dk. Du kan fx bage en kage eller
afholde en quiz for dine kolleger i frokostpausen.
På vores webside kan du også finde materialer til download. Det behøver ikke være
tidskrævende at være med til Organdonationsdagen – både små og store initiativer gør en
forskel.

SKAB KENDSKAB
til Organdonationsdagen
Tal med din chef eller børnenes fodboldtræner. Måske kan I sætte logoet for
organdonationsdagen på jeres webside eller dele et billede på de sociale medier, hvor I spiser
en organdonationskage eller lignende. Brug hashtags #OD16 og #organdonationsdag16.
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