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FORMÅL 
Organdonation - ja tak! 
arbejder for at forbedre 
organdonation i Danmark 
og vilkårene for de 
tusindvis af danske børn, 
unge og voksne, som er 
ramt af organsvigt.
 
Målet er redde liv og give 
disse danskere en bedre 
tilværelse, og få dem og 
deres familier hurtigere 
tilbage til livet – som ofte 
er sat på pause i flere år.
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2017 

Blev et godt år for  
Organdonation - ja tak! 
TAK for eT forrygende 2017  
Det har været et travlt og spændende år med 
masser af oplysningsarbejde, events, medie-
omtale og ikke mindst transformation fra 
organisation til patientforening, som i dag 
tæller 250 medlemmer, siden vi afholdt 
stiftende generalforsamling for godt 
ét år siden, 25. november 2016.
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orgAndonATionsdAgen 
Vores største event har været organdonations-
dagen, lørdag 14. oktober 2017, hvor vi stod i 28 
danske byer fordelt over hele landet. Her trak 
124 frivillige i vores røde jakker og delte flyers, 
bolcher og badges ud, og oplyste danskerne 
om organdonation. Den dag tog vi en snak med 
tusindvis af danske om formodet samtykke og 
om vigtighed af at tage stilling til organdonation. 

Organdonationsdagen har været den dyreste 
aktivitet i 2017. Vi har investeret i 100 røde jakker 
med logo, som vi kan bruge igen næste år, og så 
har vi fået produceret 30.000 flyers, 60 kg. logob-
olcher og badges til omdeling. udgifter til kørsel 
og distribution har også været en stor post ifm. 
organdonationsdagen.  

Øvrige ArrAngemenTer & evenTs 
Organdonation - ja tak! har også deltaget i 
Forårsmessen 2017 i Aalborg Kongres & Kultur-
center samt i Torvedag på Aalborg universitet-
shospital, sammen med andre patientforeninger 
– og så har vi desuden støttet med plakater, fly-
ers, badges og bolcher til virksomheder, skoler, 
private arrangementer samt lokale events, fester 
og foredrag.   

AKTVITETER & EVENTS 
Med få midler er det lykkedes Organdonation - ja tak!  
at nå ud til hele Danmark med vores kampagne og  
oplysning om organdonation. 



fAcebooK
På Facebook bragte vi bl.a. nyheder, fakta om 
organdonation samt personlige historier og 
konkurrencer og nåede op på over 24.000 
følgere.  

insTAgrAm, youTube & TwiTTer
udover Facebook er vi også aktive på Instagram, 
hvor vi har 1.557 følgere, og på youTube har vi 
uploadet 44 videoer – og som noget helt nyt kan 
man nu også følge Organdonation - ja tak! på 
Twitter.   

SOCIALE MEDIER 
I 2017 nåede vi ud til 5.468.924 
danskere på Facebook. 
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I dag har 21.800 danskere skrevet under på, at 
de er enige med os i, at man automatisk bør 
være organdonor, når man fylder 18 år.  

Målet er 25.000 underskrifter. Når vi kommer så 
langt vil vi fremstille et ønske om at foretræde 
for sundhedsudvalget, hvor vi vil fremlægge 
vores sag og fordelene ved formodet samtykke. 
Vi synes vi har en stærk sag, særligt nu hvor man 
senest har indført formodet samtykke i Wales, 
Frankrig, Holland og England.

borgerforslAg
Senest har vi netop fået godkendt vores borger-
forslag om at indføre formodet samtykke. 
Borgerforslaget kom online 2. marts 2018 og kan 
se på www.borgerforslag.dk, hvor vi håber at 
indsamle 50.000 underskrifter på 180 dage. Det 
er mange underskrifter på 
relativ kort tid – og vi bliver derfor nød til at 
bruge midler til at promoverer borgerforslaget i 
2018.

FORMODET SAMTYKKE 
Organdonation – ja tak! blev etableret sammen med en 
underskriftindsamling for formodet samtykke 10. juni 2015.

Den første pris vi blev indstillet til var ”Årets Nor-
djyde”, hvor Organdonation – ja tak’s stifter Lasse 
Heidelbach var nomineret. Den anden pris var 
Årets hjertesag, som uddeles af PFA brug livet 
fonden. I begge tilfælde gik vi videre til finalen. 
Desværre blev det ikke til nogle priser i år, men vi 
er galde og beæret over indstillingerne, og håber 
på nye indstillinger igen til næste år.

INDSTILLINGER 
I 2017 blev Organdonation - ja tak! indstillet til 2 priser.  
Tak for indstillingerne og nomineringerne!

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00410
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Da programserien ”Organer for livet?” blev vist 
på DR 1, var det med Organdonation - ja tak’s 
ambassadør Ibi Makienok og TV-lægen Charlotte 
Bøving som værter på programmet.  
 
Organdoantion - ja tak! blev kontaktet af  
Bermuda Production ifm. tilblivelsen af progrm-
met, som fik enorm stor ros af seerne og vores 
følgere, fordi det netop var lykkedes at lave en 
objektiv programserie, som belyste organdona-
tion fra flere vinkler. Det blev et meget personligt 
program, hvor Ibi indledningsvis fortalte hendes 
egen historie om det akutte nyresvigt, som nær 
havde kostet hende livet. Herefter drog hun 
afsted og besøgte nogle af de danskere, som på 
den ene eller anden måde har haft organsivgt 
tæt inde på livet. Både dem som havde mistet og 
dem som havde fået livet igen.   

17. januar 2017 fortalte Ibi Makienok hendes 
historie første gang, da den blev offentliggjort 
på Organdonations - ja tak’ shjemmeside. Her 
debutterede hun samtidig som ambassadør 
for Organdonation - ja tak! På kun 3 dage læste 
164.000 danskere hendes historie. 

Efterfølgende medvirkede Ibi, som ambassadør, 
sammen med Organdonation – ja tak! i Aften-
showet på DR1 og i Go’ Aften Danmark på TV2 og 
senere i en række aviser, magasiner og ugeblade. 
 
Vi har også deltaget i debatten om organdona-
tion og formodet samtykke på TV2 News, DR2 
Dagen, ”Orientering” på P1 samt ”55 minutter” på 

Radio24syv og I de skrevne medier har vi bl.a. 
haft en stor artikel i Politiken og en artikel i Kvin-
dernes Helse, som lå som tillæg i Jyllands-Posten.    

2017 vil vi huske som året, hvor medierne blev 
opmærksomme på Organdonation - ja tak! og 
hvor vi i den grad var med til at få organdonation 
og formodet samtykke i de danske medier - og i 
sidste ende ud til danskerne.

                  ORGANDONATION - JA TAK!   I MEDIERNE
 I 2017 er medierne begyndt, at henvende sig til os, når det   
 handler om formodet samtykke og organdonation. 
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Organdonation - ja tak’s hjemmeside har været 
under konstant udvikling i år.
 
Først på året blev vi færdige med vores webshop, 
hvor man kan støtte os ved at købe logotøj og 
merchandise. Overskuddet fra webshoppen har 
været meget beskedent i år, da vi har indkøbt 
merchandise til webshoppen samt emballage, 
så vi kan afsende varerne på forsvarlig vis. 
Og senere byggede vi vores eget crowdfunding 
univers, hvor man kan oprette sin egen person-

lige indsamling på vores hjemmeside - og ind-
samle donataioner til fordel for Organdonation 
- ja tak’s arbejde.  

Endvidere har omstillingen fra organisation til 
patientforening også krævet en del arbejde lige-
som vi også har brugt tid på generel og opdate-
ring af nyheder, fakta og nye personlige historier.  
udviklingen fortsætter i 2018, hvor vi bl.a. skal 
arbejde med vores donations- og støttesider.

HJEMMESIDE 
Organdonation – ja tak! hjemmeside har været under 
konstant udvikling i år. 

Her står vi selv for alt lige fra bogføring til PR og 
kommunikationsarbejde, ligesom vi selv udarbe-
jder alt fra foreningens strategi og kampagner til 
udvikling af vores hjemmeside og koordinering 
af events samt foreningsaktiviteter. Kort fortalt 
udarbejde sekretariatet alt selv for at holde om-
kostningerne nede, så flest mulige midler kan gå 
til at forbedre organdonation i Danmark og indfri 
vores formål og hjertesager.  

Sekretariatet drives med hjertet af mennesker og 
pårørende, som selv har haft organdonation tæt 
inde på livet. 

I 2018 kommer sekretariatet til at fokusere på 
fundraising. Og så har vi en masse nye projekter 
i støbeskeen, som vi glæder os til at arbejde 
videre med og til at kunne afsløre mere om 
senere på året.

SEKRETARIATETS ARBEJDE 
3 frivillige driver Organdonations - ja tak’s sekretariatet, 
hvilket foregår i fritiden ved siden af familie- og arbejdsliv.  

https://organdonation-ja-tak.dk/min-historie/kristian-schou-hedegaard/
https://organdonation-ja-tak.dk/min-historie/kristian-schou-hedegaard/
https://www.facebook.com/pg/organdonationjatak/photos/?tab=album&album_id=1860836930894228


18 | ORGANDONATION - JA TAK! | ÅRSBERETNING 2017 ÅRSBERETNING 2017 | ORGANDONATION - JA TAK! |  19

TAK for sTØTTen i år
Organdonation – ja tak! takker alle danskere, 
som har støttet os på gader og stræder i år og 
på de sociale medier. Vi møder stor opbakning 
fra både private og virksomheder, som gerne vil 
støtte vores arbejde på forskellig vis. Det er uvur-
derligt, og det skal I have mange tak for. 

TAK Til Alle frivillige
Organdonation - ja tak! drives 100% af frivillige, 
som alle arbejder ulønnet. En stor tak skal lyde 

til de 150 frivilligere danskere, som har hjulpet 
Organdonation ja - tak! med events over hele 
landet i årets løb. Ligeledes skal der lyde en 
stor tak til sekretariatets 3 medarbejder og de 
5 bestyrelsesmedlemmer, som alle er med til at 
realisere vores mål og drive Organdonation - ja 
tak! uden jeres hjælp havde vi ikke fået sat så 
ekstremt meget fokus på organdonation, som 
det er lykkedes os at gøre i 2017. Tusind tak for 
jeres flotte indsats!!!

TAK TIL ALLE FRIVILLIGE 
En kæmpestor tak skal lyde til alle vores frivillige, som har 
hjulpet i hele landet - både på Organdonationsdagen, men 
også i det daglige, hvor I har taget initiativ og støttet os.

En stor tak skal også lyde til vores protektor og 
ambassadører, som alle er med til at udbrede 
kendskabet til Organdonation - ja tak! og som 
arbejder frivilligt for at sætte fokus på orgando-
nation i både Danmark og i udlandet. 
 
TAK Til vores ProTeKTorer 
wAlTHer & mArie TrouT 
Walter Trout er en amerikansk bluesguitarist. I 
2014 lå han for døden, men i sidste øjeblik redder 
en levertransplantation Walter’s liv.  
Walter er gift med danske Marie Trout. I dag sæt-
ter de fokus på organdonation, når de drager på 
tourne i Europa & USA. Vi er stolte af at have jer 
som protektorer for Organdonation - ja tak!  

TAK Til vores AmbAssAdØrer
I støtter os og rykker ud sammen med os og 
hjælper os med at gøre danskerne opmærk-
somme på organdonation. Vi glæder os til endnu 
flere arrangementer sammen med jer i 2018. 

En særlig tak skal lyde til vores ambassadør Ibi 
Makienok, der medvirkede som vært på pro-
gramserien ”Organer for livet?”, som blev sendt 
på DR1. Efter første udsendelse registrerede 
knap 4.000 danskere deres holdning i donorreg-
istret, hvilket fik www.sundhed.dk til at gå ned. 
Og på kun to uger registrerede 14.000 danskere 
deres holdning til organdonation i donorreg-
istret, hvilket er tre gange så mange flere end 
normalt. 1.000 tak! for indsatsen i 2017.

PROTEKTOR & AMBASSADØRER 
Stor tak til vores protektor og ambassadører, som hjælper 
os med at sætte fokus på organdonation!

https://www.dr.dk/tv/se/organer-for-livet/-/organer-for-livet-1-2
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/organdonation
https://www.facebook.com/pg/organdonationjatak/photos/?tab=album&album_id=1860836930894228
https://www.facebook.com/pg/organdonationjatak/photos/?tab=album&album_id=1860836930894228
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• Tak til KonicA minolTA, som har støttet Organdonation - ja tak’s sekretariat med en 
 multifunktionsprinter og kopimaskine.

• Tak til APollo rejser, som har støttet Organdonation - ja tak’s med rejsegavekort.

• Tak til bolcHerieT i Løkken, som har støttet Organdonation - ja tak med 30 kilo logobolcher 

• Tak til novAgrAf i Aalborg, som har givet en rigtig god pris på tryk af vores kampagneflyers 

• Tak til dybdAHl erHvervsTØj i Vrå, for samarbejdet med logotøj til vores webshop

• Tak til bAdgelAnd i Århus, som har doneret og givet en god pris på vores badges. 

• Tak til jensens bØfHus, som har støttet Organdonation - ja tak’s med gavekort.

• Tak til redmArK i Aalborg, som har udarbejdet Organdonation - ja tak’s Årsrapport.  

Mange tak for jeres hjælp og støtte - vi kunne ikke have gjort det uden jer!

SAMARBEJDSPARTNERE 
Tak for støtten til de mange virksomheder, som har støttet 
os i år og som har bidraget til, at vi kunne sætte så meget 
fokus på organdonation!

donATioner
Organdonation - ja tak! har modtaget flest støt-
temidler fra private donationer i 2017. Vi har 
modtaget enkeltdonationer via vores hjemme-
side, men langt størstedelen af den indsamlede 
midler er kommet fra crowdfunding, hvor der 
oprettes personlige indsamlinger. De fleste 
indsamlinger er i år oprettet på Organdonation 
- ja tak’s hjemmeside, men som noget helt nyt er 
vi kommet med på Facebook Fundraisers, hvor 
brugerne kan oprette personlige indsamlinger 
og dele den i deres sociale netværk. Vi har store 
forventninger til crowdfunding i 2018. 

fundrAising
Vi har ikke fået arbejdet så meget med Fundrai-
sing, som vi gerne ville i 2017, og støttemidler fra 

fonde og virksomheder har derfor været lige nul. 
I 2018 skal der sættes meget mere fokus på fun-
draising. Vi har brug for langt flere støttemidler, 
hvis vi skal kunne realisere flere eller alle vores 
mål og hjertesager.

KonTingenT
Knap halvdelen af Organdonation – ja tak! midler 
kommer kom i 2017 fra medlemskontingenter. 
Med 250 medlemmer dækker det foreningens 
administrative udgifter, hvilket er væsentligt ift. 
at Organdonation - ja tak! kan blive godkendt af 
SKAT, som en almenvelgørende forening efter 
ligningslovens §8, hvilket medfører, at såvel pri-
vate som virksomheder kan fratrække bidrag og 
kontingent i den skattepligtige indkomst.

STØTTEMIDLER  
Organdonation – ja tak! har fået flest donationer fra private 
i 2017. I det nye år kommer der fokus på fundraising.
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medlemmer
Organdonation - ja tak! har 253 medlemmer.

indTægTer 
Foreningens samlede indtægter for 2017 lyder 
på 129.945 kr. som kommer fra følgende kilder: 
Medlemskontingenter 59.000 kr. Donationer 
61.717 kr. og Salg via webshop 9.228 kr.

udgifTer
Foreningens samlede udgifter for 2017 lyder på 
98.688 kr. Størstedelen af foreningens overskud 
er brugt på aktiviteter og kampagner.
 
Den største omkostning har været organdona-
tionsdagen, hvor vi brugte 38.611 kr. Derudover 
er der brugt penge på events, messer og øvrige 
arrangementer, kampagner og oplysnings-        

arbejde og konkurrencer samt internet-annon-
cering, hvilket beløber sig til 36.413 kr.
 
De resterende aktivitetsomkostninger er brugt 
til generalforsamling, bestyrelsesmøder, møder, 
protektor, ambassadører, merchandise og vores 
webshop, hvilket beløber sig samlet til 23.664 kr.

AdminisTrATionsomKosTninger
Foreningens administrationsomkostninger for 
2017 lyder på 27.330 kr. 

PersonAle
Antallet af medarbejdere i sekretariatet er 3 og 
I bestyrelsen sidder 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Alle arbejder frivilligt og ulønnet for at forbedre 
organdonation i Danmark.

ØKONOMI 
Hovedtal

RESULTATOPGØRELSE 
Fra årsrapporten 2017Resultatopgørelse

Note
6/12 2016

- 31/12 2017

1 Nettoomsætning 129.945
2 Aktivitetsomkostninger -98.688
3 Administrationsomkostninger -27.330

Driftsresultat 3.927

4 Andre finansielle indtægter 9

Årets resultat 3.936

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 3.936

Disponeret i alt 3.936

Organdonation - ja tak! · Årsrapport for 2016/17 8

76% Aktiviteter

21% Administration

3% Overført til 2018
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BALANCE 
Fra årsrapporten 2017
Balance

Aktiver

Note 31/12 2017

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.250
Tilgodehavender i alt 1.250

Likvide beholdninger 11.739

Omsætningsaktiver i alt 12.989

Aktiver i alt 12.989
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Balance

Passiver

Note 31/12 2017

Egenkapital

Overført resultat 3.936
Egenkapital i alt 3.936

Gældsforpligtelser

5 Anden gæld 9.053
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 9.053

Gældsforpligtelser i alt 9.053

Passiver i alt 12.989

Organdonation - ja tak! · Årsrapport for 2016/17 10
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VI arbejder for
at forbedre 
ORGANDONATION
I daNMarK &
VILKÅreNe
for de daNSKe
faMILIer
SoM  raMMeS 
af ORGANSVIGT!


