i Aarhus

Beretning for
Bloddonorerne i Aarhus
2016
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 2016 opfyldt sin målsætning om at fastholde eksisterende
donorer, informere om bloddonation samt repræsentere korpset i Bloddonorerne i Danmark
og deltage i andet samarbejde med andre korps. På grund af ændringer i tappemønsteret og
tekniske omlægninger har korpset ikke kunne sikre tilstrækkeligt med nye donorer i 2016. I
2017 vil bestyrelsen arbejde for at øge antallet af nye donorer.
Den tætte kobling mellem donorkorpset og Blodbanken i Skejby har sikret, at korpset har
kunnet repræsentere donorerne i forhold til ændringerne i tappemønsteret. I det følgende
beskrives kort korpsets aktiviteter for 2016
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Citater fra Bloddonorerne i Aarhus vedtægter gældende i 2017. Disse er senere blevet
revideret i 2017.
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1: Bestyrelsens sammensætning ved udgangen af 2016
I 2016 trådte Michelle Skødt Hansen ud af bestyrelsen, pladsen blev dog hurtigt besat. I 2016
blev informatørernes plads i bestyrelsen også besat.
Tabel 1: Bestyrelsens sammensætning december 2016:
Navn:

Funktion i
bestyrelsen:

Repræsenterer

Funktion i Blodbanken

Jesper Boserup
Thestrup

Formand

Donorerne

2009

Janus Boye

Næstformand

Donorerne

2012

Joan Kjærgaard

Kasserer

Blodbanken

Ledende sekretær

Indtrådt

2001

Bjarne Møller
Andersen

Donorerne

2013

Majken Bagger

Donorerne

2014

Christian Erikstrup

Blodbanken

Overlæge

2013

Pia Brøgger
Thomassen

Blodbanken

Afdelingssygeplejerske

2016

Mathilde Gade
Schaumburg-Müller

Donorerne

2016

Helle Knudsen

Donorerne

2013

Lene Nielsen

Blodbanken

Ann Praëm

Informatørerne

2016

Informatørerne

2016

Benjamin Harritslev
Christensen

Suppleant for
Ann Präem

Sygeplejerske

2013

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

2: Bestyrelsens arbejde i 2016
Bestyrelsens arbejde har i 2016, som i 2015, været påvirket af omlægninger i Blodbankens
tappemønster. Blodbanken begyndte i 2015 at gennemføre væsentligt flere
aferesetapninger og færre fuldblodstapninger. En udvikling, der er fortsat i 2016.
Det må forventes, at bestyrelsens arbejde 2017 bliver præget af et øget antal
aferesetapninger og konsekvenserne af nedgangen i antallet fuldblodstapninger. Udviklingen
vil påvirke såvel hvervning og donorpleje. Der skal hverves flere plasmadonorer fremover.
Økonomisk har bestyrelsen været konservativ i 2016 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 2017.
Tabel 2: Antal tapninger i Aarhus, Region Midt og på landsplan
År

Blodbanken i Aarhus

Region Midt

På Landsplan

2012

24.791

66.478

299.045

2013

24.818

66.199

294.077

2014

22.521

58.773

275.882

2015

22.981

54.973

272.336

2016

24.956

55.159

277.528

2017 (skøn)2

24.000

55.000

Kan ikke opgøres

På grund af nedgangen i antallet af fuldblodstapninger og væksten af aferesetapninger og
denne udviklings konsekvenser for Bloddonorerne i Aarhus er det nødvendigt, at vise
forholdet mellem de to typer tapning. I tabel 3 fremgår forholdet mellem de to typer tapning
for henholdsvis 2015 og 2016.
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Inklusiv aferese

Tabel 3: Forholdet mellem fuldblodstapninger og aferese 2015 – 2017 i Skejby
År

Fuldblod

Plasmaferese inkl. Trombaferese

I alt

2015

15.592

7.389

22.981

2016

14.611

10.345

24.956

2017 (skøn)

12.000

12.000

24.000

På landsplan blev der gennemført 36.641 plasmatapninger i 2015 og 60.258 i 2016.

2: Bestyrelsens aktiviteter i forhold til Bloddonorerne i Danmark og
Bloddonorerne i Region midt.
Bloddonorerne i Aarhus 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 donorerne i Aarhus aktivt på regionalt og nationalt niveau.
Tabel 4: Korpsets repræsentation i BiD og BiRM ved udgangen af 2016
Organisation

Person

Funktion

BiRM

Jesper Boserup Thestrup Næstformand og Sekretær
Bestyrelsesmedlem

BiRM

Bjarne Møller Andersen

Bestyrelsesmedlem

BiRM

Majken Bagger

Bestyrelsesmedlem

BiRM

Michelle Skødt Hansen

Bestyrelsesmedlem

BiD

Jesper Boserup Thestrup Medlem af Forretningsudvalget og Landskomiteen

BiD

Bjarne Møller Andersen

Medlem af Landskomiteen

BiD

Majken Bagger

Suppleant til Landskomiteen

BiD

Ann Präem

BiRM’s repræsentant i Ungdomskomité

BiD

Benjamin Christensen

BiRM’s repræsentant i Ungdomskomité

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 også i 2016 været de vigtigste arbejdsområder. I forhold til det nationale
samarbejde har BiD’s nye strategi og diskussionen om hvordan, vi kan anerkende donorerne
været det bærende i 2016.

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
sportsarrangementer og lignende. Aktiviteterne er mest lokalt orienterede, men enkelte
dækker regionalt. Herunder TV reklamerne.
I 2016 medførte korpsets hvervning, at der kom 3.206 nye donorer til korpset. Korpset
dæmpede, som i 2015, sine hverve aktiviteter i 2016 pga. omlægningerne i hele Regionen.
Til trods for dette blev der registeret mange nye donorer.
Bestyrelsen ønskede, som i 2015, ikke at hverve for mange nye donorer i 2016, da
bestyrelsen ikke var sikker på, at de kunne blive håndteret hurtigt nok på grund af
omlægningerne. Bestyrelsen ønskede at give de nye donorer en god start. På grund af stort
arbejdspres, var der en del donorer der ikke blev registret indenfor 14 dage efter tilmelding.
Tabel 5: Antal Donorer og antal nye donorer i Århus, I region Midt og på Landsplan
År

Donorer i
Aarhus

Nye Donorer Donorer i
i Aarhus
Region Midt

Nye Donorer
i Region Midt

Donorer i
Danmark

Nye Donorer
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

2016

20.679

3.206

43.261

5.570

208.716

26.805

De vigtigste hvervearrangementer i 2016 var Studiestatsmessen og Sunddag.

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 bidrage 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 en
informatørrepræsentant 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 2016 afsat 20.000 kr. til
formålet, på Bloddonorerne i Aarhus budget.
På grund af tidligere omtalte ændringer i Blodforsyningen vurderede bestyrelsen, at det var
nødvendigt at forsætte begrænsningen af antallet af hvervearrangementer for at undgå, at
nye donorer oplevede en utilfredsstillende lang ventetid. Nye donorer opfordres til at være
aktive, og bl.a. web-booke tid selv. Derfor havde vi i 2016, som tidligere nævnt, kun to
større arrangementer: SundDag og Studiestartsmessen. Informatørerne valgte at afholde et
enkelt mindre arrangementer på et gymnasium. I korpsets daglige tale betegnes dette som
”hverdagshvervning”. Herudover var der i slutningen af året et mindre arrangement i
oktober for at synliggøre donorsagen. Arrangementet var foreslået af ungdomskomiteen på
et informatørtræf og blev afholdt samme dag i flere byer.
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 2017 kan bevare denne tætte kontakt til BiD’s arbejde på området.

5: Donorpleje
Bestyrelsen skal fastholde donorer. Dette gøres ved at vise, at donors indsats værdsættes
ved at indkøbe og uddele forskellige donorgaver.
I 2016 blev vores leverandør til en del af gaverne udskiftet til Sinnerup 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 arrangerer bestyrelsen hvert år en reception på Aarhus Teater. I 2016
var Regionrådsformand for Region Midt, Bent Hansen, hovedtaler ved den årlige
donorreception på Aarhus Teater.

Tabel 5: Talere ved receptionerne på Aarhus Teater 2014-2016
År

Taler

2014

Aarhus Borgmester: Jacob Bundsgaard

2015

Formand for Kræftens Bekæmpelse i Aarhus: Lone Bøgely

2016

Regionsrådsformand for Region Midt: Bent Hansen

Figur 1: Jubilarerne i 2016 sammen med Lars Bom og Pernille Højmark, skuespillere

6: Korpsets økonomi i 2016
Korpset havde indtægter for 1.403.320,00 kr. Disse indtægter opstod i forbindelse med
tappegebyret og indtægter fra salg af T-shirts mv. De samlede udgifter var 1.218.604,00 kr.
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 2016 hensattes således
508.556,00 kr. Målet er ikke at spare op, blot at sikre, at der er likvide midler til at sikre en
stabil økonomi. Beløbet i 2016 var ekstraordinært stort, da bestyrelsen ville sikre, at den
kunne håndtere ændringerne i 2017 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 er tilfredsstillende. De tildelte midler bruges løbende, så korpset ikke opbygger en
opsparing og midlerne bruges på donorpleje.

