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Fakta om Dansk Center for Anonym Levende Nyredonation
Dansk Center for Anonym Levende Nyredonation har været i drift siden 1. januar 2019.
Centret er en fællesregional vurderingsenhed, der på vegne af alle regioner foretager
en indledende vurdering af borgere, som anonymt ønsker at donere en nyre, inden
borgeren henvises til et transplantationscenter.
Centret er placeret i Odense.
Centret er bemandet af en koordinerende sygeplejerske, en speciallæge og en
psykolog med indsigt i fagområdet.
Der er oprettet en hjemmeside: Anonymdonation.dk, hvor borgere kan læse mere om
anonym levende donation af en nyre.
Borgere kan henvende sig til centret via hjemmesiden eller ved telefonisk henvendelse.

Aktivitet i centret i 2021
I 2021 har 9 borgere henvendt sig til centret.
2 personer er gået videre i et udredningsforløb.
4 personer er frafaldet grundet alder.
2 personer er frafaldet grundet manglende svar på henvendelser fra centret.
1 person er frafaldet grundet ønske om at donere til ven
Status
I 2021 er den første nyredonation gennemført med en anonym levende donor. Donoren
blev matchet overfor alle relevante nyresyge transplantationskandidater i Skandinavien.
Det resulterede i en kædereaktion, hvori indgik andre nyrepatienter med deres
respektive levende donorer. Det endte med, at i alt tre patienter kunne transplanteres.
Der var et betydeligt logistisk arbejde, men selve transplantationerne var alle
overordentligt vellykket, dvs. alle tre transplanterede patienter er endt med at have
fuldstændigt normal nyrefunktion.
En mulig anonym nyredonor har været til samtale med psykolog, og er i proces med
den planlagte obligatoriske 3-måneders betænkningstid efter psykologsamtalen.
En anden mulig anonym nyredonor er netop her i starten af 2022 henvist til nærmeste
transplantationscenter efter fortsat ønske om at donere efter 3 måneders
betænkningstid over efteråret 2021.
Fremtid
Siden etableringen af centret i 2019, har centret ikke været særlig synligt, og ikke
mange i Danmark kender til centrets eksistens. Det er et stort ønske, at centret
synliggøres, således at alle der har ønske om anonymt at donere en nyre kan få dette
ønske indfriet. Vi vil derfor i 2022 tilstræbe at der igangsættes en generel
oplysningskampagne.
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