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Østerbro, 11. november 2022 
 
Høringssvar fra Lungeforeningen angående anbefalinger for donation efter cirkulatorisk 
død. 
 
Lungeforeningen takker hermed for muligheden for at bidrage med følgende bemærkninger til 

”Anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død”. 

Lungeforeningen bakker samlet set op om forslaget.  

Lungeforeningen arbejder for at implementere løsninger på organdonationsområdet, som bidrager positivt 

til at øge antallet af organer, så flere alvorligt syge får mulighed for at blive transplanteret. Ved at indføre 

donation efter cirkulatorisk død (DCD) vil flere alvorligt syge mennesker få mulighed for at blive 

transplanteret med et nyt organ, som kan redde deres liv. Samtidig mener vi, at man også efterkommer 

flere danskeres ønske om at donere organer efter deres død. Indtil nu har det kun været muligt at donere 

organer efter hjernedød. 

Ambitionen er, at ingen skal stå forgæves på venteliste til et organ. Derfor er Lungeforeningen positiv over 

for nye forslag, som vil gøre det muligt at lave donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark og ser det 

som et vigtigt skridt på vejen, hvis færre mennesker skal vente forgæves fremadrettet.  

Vi deler de grundige overvejelser og perspektiver, som der redegøres for i materialet. Vi værdsætter, at der 

er arbejdet grundigt med de mange forskellige problemstillinger, som er væsentlige at være 

opmærksomme på ved indførslen af DCD.   

I Lungeforeningen anser vi det som uhyre væsentligt, at man kommunikerer klart og tydeligt til 

befolkningen omkring DCD. Der skal være fuldstændig transparens både generelt, men også over det 

konkrete forløb med de pårørende. Vi bakker derfor op om, at der skal iværksættes en målrettet 

informationsindsats i forbindelse med indførslen af DCO. 

Venlig hilsen 
 
 
Torben Mogensen  Anne Brandt 
Bestyrelse formand  Direktør 
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