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Eksperthøring om organdonation med aktivt fravalg 

Arrangør: Radikale Venstre & Venstre 
Mødedato: 18-05-2022 
Starttidspunkt: 09.00 
Sluttidspunkt: 11.50  
Lokation: Christiansborg, Proviantgården, Lokale Pro  D. 
Ordstyrer: Michael Buksti, direktør for Nyreforeningen  

Radikale Venstre og Venstre er vært, når syv patient- og organdonorforeninger inviterer til en 
åben høring om aktivt fravalg til organdonation. Her vil eksperter med både forskningsmæssig- og 
praktisk indsigt i aktivt fravalg-modellen give ny viden, perspektiv og inspiration til Folketinget 
med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra flere europæiske lande, der har indført aktivt fravalg.  
 
I Danmark har vi i dag aktivt tilvalg til organdonation. Med aktivt fravalg vender man 
organdonationsmodellen om. Myndige borgere vil derfor i udgangspunktet være organdonorer. 
Ønsker man ikke at være organdonor skal man melde sig fra. Dermed fastholdes Donorregistret og 
alle de valgmuligheder, der eksisterer i dag. Pårørende vil ved indførelsen af aktivt fravalg stadig 
have det sidste ord, i de tilfælde, hvor den afdøde ikke har taget aktivt stilling til organdonation. 
Denne aktivt fravalg model er bl.a. indført i Storbritannien og på Island.  
 
Folketinget skal på ny lovbehandle et borgerforslag, stillet af Mads Sebbelov, om aktivt fravalg til 
organdonation og ønsket fra de syv foreninger er, at eksperthøringen kan bidrage til et fornyet og 
nuanceret lovbehandlingsgrundlag til Folketingets partier.  
 
Program  
 

09.00 - 09.10 Velkomst og introduktion til høringen 
(Stinus Lindgreen, Radikale Venstre & Sophie Løhde, Venstre) 

09.10 - 09.20 Introduktion til organdonation med aktivt fravalg 
(Lasse Heidelbach, stifter & adm. direktør, patientforeningen Organdonation - ja tak!) 

09.20 - 09.30 Livet med organsvigt og den samfundsøkonomiske gevinst ved transplantation  
(Mikkel Riis-Jørgensen, Foreningen 7Liv)  

09.30 - 09.40 Borgerforslag: Aktivt fravalg til organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark! 
Mads Sebbelov, Stiller af borgerforslaget og far til Josephine, som blev ramt af akut 
hjertesvigt og døde, imens hun ventede på et nyt hjerte.  

09.40 - 10.00 Erfaring fra indførelsen af aktivt fravalg på Island – og den sociale kontrakt 
(Runólfur Pálsson, Interim Chief Executive, Clinical Services, Professor of Medicine, 
Former Chief, Division of Nephrology, The National University Hospital of Iceland)  

10.00 - 10.20 Erfaringer fra indførsel af aktivt fravalg i Wales og den forventede effekt i 
Storbritannien.  
(Claire Williment, Accountable Executive – Organ Utilisation Programme,  
Legislation Implementation, NHS Blood and Transplant) 
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10.20 - 10.40 Organdonation med aktivt fravalg og internationale resultater 
(Andreas Albertsen, ekspert i aktivt fravalg, Lektor Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet. Forfatter til bogen ”Organdonation - og behovet for en ny model”) 

10.40 - 10.50 
 
 
10:50-11:00 

De etiske overvejelser  
Opdatering af holdning fra Det Etiske Råd. 
 
Pause 

11.00 - 11.30 
 

Politisk debat med Sundhedsordførere, ordstyrer er Michael Buksti 
Stinus Lindgreen, Radikale Venstre og Sophie Løhde, Venstre med flere, Mette 
Abildgaard, Det Konservative Folkeparti med flere.  

11:30-11:45: Spørgsmål fra salen.   

11.45 - 11.50 Afrunding og tak for i dag 
(Stinus Lindgreen, Radikale Venstre & Sophie Løhde, Venstre) 

 
Praktisk  
Der er et begrænset antal på 70 pladser til høringen. Tilmelding til høringen skal ske til Lasse 
Heidelbach, patientforeningen Organdonation - ja tak! til mail@organdonation-ja-tak.dk.    
  
Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af 
sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden konferencen starter. 
Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens 
afvikling i øvrigt. 
 
Konferencen tv-optages og vil blive vist live på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes 
efterfølgende.  
 

Patientforeninger 
Bag høringen står syv patient- og organdonorforeninger, som repræsenterer en væsentlig del af 
patientgrupperne, for hvem organdonation er relevant.   
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