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Tvivleranalysen 2019
Tal og data er uddrag fra undersøgelsen om
tvivl, som Dansk Center for Organdonation
offentliggør den 7. oktober 2019. 

Spørgeskemaundersøgelse
Der er i alt gennemført 997 CAWI-
interviews med danskere i alderen 15+ i
perioden 25/4-15/5 2019. Stikprøven er
repræsentativ på sociodemografiske
faktorer som køn, alder og region.
 

I tvivl om organdonation? 
Ny undersøgelse

tvivlerne er positive 

...tvivler tror, at lægerne
kæmper mindre for deres
liv, hvis de har registreret
sig som organdonor.

misforståelser kan være en barriere

Næsten en tredjedel
af tvivlerne tror, man
kan være for gammel.  

Mere end en halv million 

Næsten halvdelen
af tvivlerne synes, det er
særdeles ubehageligt at
tænke på deres egen død.

døden er ubehagelig 

3 ud af 4 tvivlere
er overordnet positive
overfor organdonation.

metode og data
Interviews
Undersøgelsen indeholder  
kvalitative data fra otte
dybdeinterviews
med tvivlere rekrutteret fra
spørgeskemaundersøgelsen.
 

hver 7. 

...danskere er i tvivl om
deres holdning til
organdonation 



649.562 kvinder 468.979 mænd
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aktuelle tal og fakta 
om organdonation

danskere har taget
stilling til organdonation.

du kan tilkendegive din holdning til organdonation på tre måder: 

DONORKORT

I Organdonorregistret
Du skal logge ind på

Sundhed.dk

På donorkort
Du skal udfylde kortet
og bære det på dig.

Mundtligt til andre
Du skal fortælle din
familie om dit valg.

af donorerne (afdøde)
var over 70 år i 2018.

organer fra ældre kan doneres

var den ældste
donor i 2018.85 år
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Køn: flest kvinder  Hvad vælger danskerne?

1%

Fuld
tilladelse
(882.728)

Begrænset
tilladelse
(158.122)

Forbud
(65.188)

Ved ikke
(12.503)

Tallene nedenfor dækker kun de registrerede i Organdonorregistret
Tallene er trukket af Sundhedsdatatstyrelsen den 1. oktober 2019 og bearbejdet af Dansk Center for Organdonation.

58%

1.118.541 danskere står i organdonor-registret 

42%
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danskerne tager stilling

regioner: andel registrerede indbyggere  alder: få unge og ældre

Kilde: Dansk Center for Organdonation,
befolkningsundersøgelse 2018 Kilde: Scandiatransplant primo januar 2018


