Fakta-ark
Holdningsundersøgelse
om organdonation
Baggrund
Undersøgelsen af holdninger til organdonation er udført i september
2021. Formålet med undersøgelsen er at undersøge danskernes
holdning og stillingtagen til organdonation. Undersøgelsen er foretaget
flere gange tidligere, sidst i 2015. Undersøgelsen er i 2021 foretaget af
kommunikationsbureauet bro.
1096 danskere over 15 år har besvaret spørgeskemaet.

Resultater fra undersøgelsen
84% af danskerne over 15 år har en positiv eller meget positiv holdning til
organdonation, mens under 2% siger, at de har en negativ holdning.
I alt har 64% tilkendegivet deres holdning til organdonation ved enten at
registrere sig i organdonorregistret, udfylde et donorkort eller fortælle
det til deres pårørende.
Ca. en tredjedel af danskerne (36 %) har endnu ikke tilkendegivet deres
holdning til organdonation. 21% blandt dem har allerede besluttet,
om de vil være organdonor eller ej, men har endnu ikke registreret
deres holdning i donorregistret. Af dem som ikke har taget stilling, ved
halvdelen (51,1%) ikke om de vil være organdonor.
Ca. 70 % svarer, at de kender begrebet organdonation godt eller meget
godt, ved spørgsmålet ’Hvor godt synes du at du kender begrebet
organdonation?’.

Kendskab og holdning til organdonation
Hvor godt synes du, at
du kender begrebet
”organdonation”?

• Meget godt: 26,2%
• Godt: 45,6%
• Hverken godt eller dårligt: 24,3%
• Dårligt: 2,7%
• Meget dårligt: 0,5%
• Ved ikke: 0,7%

Hvad er din umiddelbare
holdning til organdonation?

• Meget positiv: 45,6%
• Positiv: 38,5%
• Hverken positiv eller negativ: 12,6%
• Negativ: 1,3%
• Meget negativ: 0,3%
• Ved ikke: 1,7%

Hvis du har taget stilling
til organdonation, hvordan
har du så tilkendegivet din
holdning?*

• Jeg har ikke taget stilling: 36%
• Jeg har fortalt mine pårørende om min holdning: 34,7%
• Jeg har tilmeldt mig donorregistret via internettet: 28,4%
• Jeg har udfyldt et donorkort: 20,7%
• Jeg har fortalt mine venner om min holdning: 14,2%
• Jeg har tilmeldt mig donorregistret via brev/folder: 6,8%

Du har svaret, at du ikke har
taget stilling. Hvad er den
primære årsag til det?

• Jeg ønsker ikke at være organdonor, men har ikke registreret det i
donorregistret: 6,6%
• Jeg ønsker ikke at tage stilling til organdonation: 6,6%
• Jeg ved ikke om jeg vil være organdonor: 51,1%
• Jeg vil gerne være organdonor, men jeg ved ikke, om jeg ønsker at
donere alle mine organer: 12,4%
• Jeg vil gerne være organdonor, men jeg har ikke fået tilmeldt mig
endnu: 14,2%
• Andet: 9,1%

Hvornår har du sidst talt med
nogen om organdonation?

• Inden for den seneste uge: 2,3%
• For 1-4 uger siden: 5,5%
• For 1-6 måneder siden: 18,7%
• For 7-12 måneder siden: 14,1%
• Længere tid siden: 41,2%
• Aldrig: 9,9%
• Ved ikke: 8,2%

