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Høring: Utkast til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet 
på transplantasjon 
 
Stiftelsen Organdonasjon setter pris på å få uttale seg som høringsinstans i f m ”Utkast til 
forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet på transplantasjon”.  
 
På side 13 er Stiftelsen Organdonasjon omtalt, og det har dessverre blitt en del feil i teksten. Vi 
har derfor skrevet om hele dette punktet, og ber dere heller bruke teksten under: 
 
Side 13 
5.2.8  Stiftelsen Organdonasjon  
Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet som en privat stiftelse 6. Mars 1997, og ble 20. oktober 
2003 omdannet til en stiftelse med offentlig stadfestelse. Stiftelsens formål er å bedre tilgangen på 
organer for transplantasjoner. 5 pasientorganisasjoner står bak stiftelsen:  

 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 

 Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) 

 Foreningen for hjerte- lungetransplanterte (FHLT) 

 Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) 

 Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) 
 
Stiftelsen Organdonasjon arbeider for at befolkningen skal si ja til organdonasjon. I 1996 ble det 
for første gang laget en brosjyre om organdonasjon for distribusjon ut til befolkningen, og i 1997 
ble en større mediekampanje utarbeidet gratis av reklamebransjen. I 2002 kom det første 
donorkortet, og frem til utgangen av 2011 er det distribuert 5,37 millioner donorkortbrosjyrer ut 
til det norske folk. Ved å fylle ut donorkortet, skriver man også under på at man har informert 
sine nærmeste. I 2011 ble donorkortet for smarttelefoner lansert som en gratis applikasjon. 
Norge var først ute med en slik applikasjon og ved utgangen av 2011 var det lastet ned vel 56000 
applikasjoner. Stiftelsen er aktivt tilstede i sosiale medier, og stiftelsens egen Facebookside har ca 
240000 tilhengere og er en av Norges største. Stiftelsen mottar tilskudd over Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett (kap xxxx), som er delegert og administreres av 
Helsedirektoratet. 
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