i Aarhus

Beretning for
Bloddonorerne i Aarhus
2015
Bloddonorerne i Aarhus skal ifølge foreningens vedtægter1 arbejde for ”at fremme
bloddonorsagen”. Det vil sige at ”donorkorpset skal sikre den fornødne tilslutning til
donorbevægelsen, herunder iværksætte det nødvendige hverve- og oplysningsarbejde”.
Samtidigt skal korpset ”varetage bloddonorernes interesser”.
Bestyrelsen har ved sit arbejde i 2015 opfyldt sin målsætning ved at hverve nye donorer,
fastholde eksisterende donorer, informere om bloddonation samt repræsentere korpset i
Bloddonorerne i Danmark og deltage i andet samarbejde med andre korps.
Den tætte kobling mellem donorkorpset og Blodbanken i Skejby har sikret, at korpset har
kunnet repræsentere donorerne i forhold til ændringerne i tapetmønsteret. I det følgende
beskrives kort korpsets aktiviteter for 2015.

1: Bestyrelsens sammensætning

I 2015 trådte Peter H. Hagensen ud af bestyrelsen. På grund af ændringerne i Blodbankens
tapninger og nedskæringer valgte bestyrelsen af lade pladsen stå ubesat året ud. Samtidigt
har informatørernes plads i bestyrelsen været ubesat. Målet for 2016 er at få alle poster
besat.
Tabel 1: Bestyrelsens sammensætning december 2015:
Navn:
Funktion i
Repræsenterer
bestyrelsen:
Jesper Boserup Thestrup
Formand
Donorerne
Janus Boye
Næstformand
Donorerne
Joan Kjærgaard
Kasserer
Blodbanken
Bjarne Møller Andersen
Donorerne
Majken Bagger
Donorerne
Christian Erikstrup
Blodbanken
Ubesat plads
Blodbanken
Michelle Skødt Hansen
Donorerne
Helle Knudsen
Donorerne
Lene Nielsen
Blodbanken
Ubesat plads
Informatørerne

Funktion i Blodbanken

Overlæge

2009
2012
2001
2013
2014
2013

Sygeplejerske

2014
2013
2013

Ledende sekretær

Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer donorerne findes ved åbne opslag. Medlemmer,
der repræsenterer Blodbanken udpeges af Blodbanken. Informatørernes repræsentant
findes blandt korpsets mest aktive Informatører.
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Indtrådt

Bloddonorerne i Aarhus vedtægter, senest revideret i februar 2016.

Bloddonorerne i Aarhus
CO Aarhus Universitetshospital · Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N · Telefon: 7845 5169
www.bloddonor.dk

2: Bestyrelsen arbejde i 2015

Bestyrelsens arbejde har i 2015 været påvirket af omlægninger i Blodbankens tappemønster
og nedskæringerne i Region Midt på sundhedsområdet. Blodbanken begyndte i 2015 at
gennemføre væsentligt flere aferesetapninger og færre fuldblodstapninger. Samtidigt skulle
der gennemføres besparelser og effektiviseringer i forhold til Regions Midts blodforsyning.
Dette medførte store omlægninger af arbejdsprocedurer, ombygning, indkøb af nyt udstyr,
hvilket igen påvirkede de samlede aktiviteter i forhold til hvervning og krævede, at
bestyrelsen i en periode måtte fokusere mere på at informere eksisterende donorer om
omlægningerne og konsekvenserne af disse end på at hverve nye donorer.
Bestyrelsen vil i den sammenhæng gerne takke personalet for en stor indsats og godt udført
samarbejde i forbindelse med ovenstående.
Det må forventes at bestyrelsens arbejde i 2016 og 2017 stadigt bliver præget af et øget
antal aferesetapninger og konsekvenserne af nedgangen i antallet fulblodstapninger.
Udviklingen vil påvirke såvel hvervning og donorpleje.
Bestyrelsen arbejdede i 2015 yderligere med at undersøge om og i hvor høj grad korpset kan
understøtte forskning. Dette arbejde fortsættes i 2016. Endeligt fik bestyrelsen i 2015 skabt
rammerne for et uformelt samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokale afdeling i Aarhus.
Økonomisk har bestyrelsen været konservativ i forhold til anvendelsen af midler som
bestyrelsen skal forvalte, da det har været svært at forudse de økonomiske konsekvenser af
omlægningerne. Bestyrelsen forventer at dette også vil påvirke aktiviteterne i 2016.
Tabel 2: Antal tapninger
År
Blodbanken i Århus
Region Midt
2012
24.791
2013
24.818
2014
22.521
2015
22.981
2
2016 (skøn)
28.000

66.478
66.199
58.773
54.973
60.000

På Landsplan
299.045
294.077
275.882
272.336
Kan ikke opgøres

På grund af nedgangen i antallet af fuldblodstapninger og væksten af aferetapninger og
udviklingens konsekvenser for Bloddorerne i Aarhus er det nødvendigt vil fremover vise
forholdet mellem de to typer tapning. I tabel 3 fremgår forholdet mellem de to typer tapning
for henholdsvis 2015 og 2016.
Tabel 3: Forholdet mellem fuldblods tapninger og aferese 2015 – 2016 i Skejby
År
Fuldblod
Plasmaferese inkl.
I alt
Trombaferese
2015
15.592
7.389
2016 (skøn)
14.000
14.000
På landsplan blev der gennemført 36.641 plasma tapninger i 2015.
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Inklusiv aferese

2

22.981
28.000

2: Bestyrelsens aktiviteter i forhold til Bloddonorerne i Danmark og
Bloddonorerne i Region midt.

Bloddonorerne i Århus er en del af Bloddonorerne i Region midt (BiRM) og er derigennem
repræsenteret i Bloddonorerne i Danmark (BiD). I forhold til BiD repræsenterer
medlemmerne fra Aarhus regionens korps og ikke korpset i Aarhus alene. Medlemmer i
BiRM’s bestyrelse vælges for to år ad gangen. Posterne i BiD besættes årligt. Bloddonorerne
i Aarhus repræsenterer dermed donorerne i Aarhus aktivt på regionalt og nationalt niveau.
Tabel 4: Korpsets repræsentation i BiD og BiRM ved udgangen af 2015
Organisation
Person
Funktion
BiRM
Jesper Boserup Thestrup
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bjarne
Møller
Andersen
BiRM
Bestyrelsesmedlem
BiRM
Janus Boye
Bestyrelsesmedlem
BiRM
Michelle Skødt Hansen
Bestyrelsesmedlem
BiD
Janus Boye
Medlem af Forretningsudvalget
og Landskomiteen
BiD
Jesper Boserup Thestrup
Medlem af Landskomiteen
Janus Boye udtrådte løbende af forretningsudvalget og landskomiteen fra oktober 2015 til
marts 2016 i forbindelse med afholdes af møder og genvalg til poster.
Der behandles løbende en del emner i begge organisationer. I forhold til det regionale
samarbejde har besparelserne og forhandlingerne i forbindelse med en ny regionaftale for
2016-2020 været de vigtigste arbejdsområder. I forhold til det nationale samarbejde har
BiD’s nye strategi, udviklingen af BiD’s nye hjemmeside, Landsmødet 2015 og IFBDO’s
konference været centrale arbejdsområder.

3: Hverve- og agitationsarbejdet:

En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at informere om bloddonation og hverve nye
donorer.
Korpset købte derfor reklamer på TV, i Radio, i sportshaller og meget mere. Korpset forsøgte
også at sikre opmærksomhed om bloddonation ved at sponsere trøjer etc. til forskellige
sports arrangementer og lignende. Aktiviteterne er mest lokalt orienterede men enkelte
dækker regionalt. Herunder TV reklamerne.
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I 2015 medførte korpsets hvervning, at der kom 2.514 nye donorer til korpset. Da korpset
dæmpede sine hverve aktiviteter i 2015 pga. omlægningerne i hele Regionen anser
bestyrelsen dette som tilfredsstillede resultat. Bestyrelsen ønskede ikke at hverve for mange
nye donorer i 2015, da bestyrelsen ikke var sikker på at de kunne blive håndteret hurtigt nok
på grund af omlægningerne. Bestyrelsen ønskede ikke at give nye donorer en dårlig
oplevelse. I 2016 øges antallet af arrangementer for at finde flere nye donerer.
Tabel 5: Antal Donorer og antal nye donorer i Århus, I region Midt og på Landsplan
År
Donorer i Nye Donorer Donorer i
Nye Donorer i Donorer i Nye Donorer
Aarhus
i Aarhus
Region Midt Region Midt
Danmark i Danmark
2011
24.107
3.644
55.384
6.574
224.173
25.647
2012
23.066
3.584
51.928
7.195
229.877
35.522
2013
23.832
3.537
51.755
7.749
227.297
34.666
2014
23.550
2.910
50.951
5.803
217.737
29.602
2015
21.858
2.514
47.424
5.596
213.714
25.807
De vigtigste hvervearrangementer i 2015 var Sunddag og et enkelte mindre hverver
arrangementer. I forbindelse med en koncert i Friheden købte korpset PR for at afprøve om
det var muligt at hverve nye donorer ved en kombination af radioreklamer og hvervning
under koncerten. Koncerten gjorde det muligt at købe billige radioreklamer men korpset fik
relativt få nye donorer under koncerten.

4: Korpsets Unge Informatører og andre frivillige:

Til korpset er der tilknyttet en gruppe frivillige. Størstedelen er organiserede som
Informatører i BiD`s informatørkorps. Resten består af tidligere bestyrelsesmedlemmer, der
stadigt vil b idrage til at sikre en stabil blodforsyning.
Informatørkorpset indtager en central rolle i forhold til hvervearbejdet. For at sikre at forslag
fra Informatørerne bliver hørt besluttede bestyrelsen i 2013 at give Informatørerne en fast
plads i bestyrelsen. Tidligere har det været afholdt et årligt planlægningsmøde mellem
Informatørerne og medlemmer af bestyrelsen. Dette skønnede både Informatørerne og
bestyrelsen var for lidt kontakt. For at sikre, at Informatørerne har mulighed for at handle
relativt uafhængigt af bestyrelsen blev der i 2015 afsat 20.000 kr. på Bloddonorerne i Aarhus
budget.
På grund af tidligere omtalte ændringer i Blodforsyningen vurderede bestyrelsen, at det var
nødvendigt at begrænse antallet af hvervearrangementer for at undgå, at nye donorer
oplevere en utilfredsstillende behandling i form af lang ventetid. Eksempelvis aflyste vi det
normalt succesfulde arrangement i forbindelse med Studiestartsmessen. I 2016 forventer
bestyrelsen at øge aktiviteten på området. Blandt ved at afholde mindre og fleksible
arrangementer på eksempelvis gymnasier. I korpsets daglige tale betegnes dette som
”hverdagshvervning”.
Informatørerne har yderligere været aktive i forbindelse med BiD’s organisatoriske arbejde.
To har været medlem af Bloddonorernes Ungdomskomité (UK). Bestyrelsen håber at korpset
i 2016 kan bevare denne tætte kontakt til BiD’s arbejde på området.
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5: Donorpleje

Bestyrelsen skal fastholde donorer. Dette gøres ved at vise, at donors indsats værdsættes
ved at indkøbe og overdage forskellige donorgaver. I 2014 blev Salling vores leverandør til
en del af gaverne efter at bestyrelsen havde indhentet tilbud fra flere leverandører.
Bestyrelsen forsøger at købe diverse ”strøvarer”, der anvendes i forbindelse med hvervning,
ind så billigt som muligt ved at have flere leverandører.
For at fejre jubilarerne har bestyrelsen de sidste år arrangeret en reception på Aarhus
Teater. I 2015 var Lone Bøgely den lokale formand for Kræftens Bekæmpelse taler ved den
årlige donor reception på Aarhus Teater.
Tabel 5: Talere ved receptionerne på Aarhus Teater 2014-2015
År
Taler
2014
Aarhus Borgmester: Jacob Bundsgaard
2015
Formand for Kræftens Bekæmpelse i Aarhus: Lone Bøgely
På grund af sygdom på Aarhus Teater måtte korpset aflyse receptionen i april 2015 men fik
den flyttet til september 2015.

Jubilarerne i 2015.
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6: Korpsets økonomi i 2015

Korpset havde indtægter for 1.235.673,00 kr. Disse indtægter opstod i forbindelse med
tappegebyret og indtægter fra salg af t-shirts mv. samt et ekstraordinært tilskud fra BiD via
BiRM. De samlede udgifter var 1.429.381,00 kr.
At udgifterne kunne være højere end indtægterne skyldes, at Bloddonorerne i Aarhus i 2014
hensatte et stort beløb til 2015. Bestyrelsen har en målsætning om løbede at hensætte
300.000,00 kr. – 350.000,00 kr. til det efterfølgende år for at kunne dække især forårets
udgifter. I 2015 hensattes således 337.000,00 kr. Målet er ikke at spare op, blot at sikre, at
der er likvide midler til at sikre en stabil økonomi. Beløbet i 2014 var ekstraordinært stort da
Bestyrelsen ville sikre at den kunne håndtere ændringerne i 2015 på en forsvarlig måde.
Samlet ser var de organisatoriske udgifter til BiD og BiRM mindre end forventet. Det samme
gjorde sig gældende for udgifterne til hvervearbejdet. Udgifterne til donorpleje i form af
indkøb af gaver til donorerne var derimod noget større end forventet.
Resultatet tilfredsstillende. De tildelte midler bruges løbende, så korpset ikke opbygger en
opsparing og midlerne bruges på donorpleje.
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