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I årsberetningen gennemgås, hvad bestyrelsen har 
arbejdet med i løbet af året, sammensætningen i 
bestyrelsen samt udviklingen i bloddonorsagen og 
antal tapninger i Aarhuskorpset. 
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Indledning 
Bloddonorerne i Aarhus skal ifølge foreningens vedtægter arbejde for ”at fremme bloddonor-
sagen”. 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 året opfyldt sin målsætning om at fastholde eksisterende do-
norer, informere om bloddonation samt repræsentere korpset i Bloddonorerne i Danmark og 
deltage i andet samarbejde med andre korps.  

I 2019 steg antallet af plasma-tapninger som ventet, og som en afledt konsekvens udvidede 
Blodbanken tappetiderne, så der nu er åbnet for plasma-tapning flere aftener i løbet af ugen. 
De nye aftener er mandag og torsdag 15-20.  

I februar 2019 appellerede influencer Mette Marie Lei Langes på Instagram for stamcelledo-
nation. Det gav flere end 3000 nye stamcelledonorer og smittede positivt af på donorsagen 
generelt. Det bekræftede samtidig tanker om at dirigere mere hvervearbejde mod de sociale 
medier. Samtidig holder korpset i Aarhus fast i gode hverve-aktiviteter og reklamemuligheder 
med dokumenteret effekt – besøg på højskoler, Studiestartsmesse og Radio Go FM.  

Endelig gav GDPR-reglerne anledning til at skrotte fysiske indmeldelsesblanketter ved hverve-
arrangementer. I stedet bruger vi nu iPads, som blev testet første gang – og vel modtaget – 
ved årets studiestartsmesse. 

Den tætte kobling mellem donorkorpset og Blodbanken i Skejby har sikret, at korpset har 
kunnet repræsentere donorerne i forhold til de løbende ændringer i tappemønsteret. I det 
følgende beskrives kort korpsets aktiviteter for året. 
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1: BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING VED UDGANGEN AF ÅRET 
 

Tabel 1: Bestyrelsens sammensætning ved udgangen af året: 

Navn: Funktion i bestyrelsen Repræsenterer Funktion i Blodbanken Indtrådt 

Elisabeth Houe Thomsen Formand Donorerne   2018 

Bjarne Møller Andersen Næstformand Donorerne   2013 

Joan Kjærgaard Kasserer Blodbanken Ledende sekretær 2001 

Christian Erikstrup   Blodbanken Overlæge, professor 2013 

Pia Brøgger Thomassen   Blodbanken Afdelingssygeplejerske 2016  

Lene Nielsen  Blodbanken Sygeplejerske 2013 

Majken Bagger  Donorerne  2014 

Mathilde Gade    
Schaumburg-Müller 

  Donorerne   2016 

Helle Knudsen   Donorerne   2013 

Benjamin Harritslev  
Christensen 

 Donorerne  2016 

Cecilie Hansen 
 

Informatørerne  2019 

Frida Bo Christensen  Informatørerne  2019 

  

Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer donorerne, findes ved åbne opslag. Medlemmer, 
der repræsenterer Blodbanken, udpeges af Blodbanken. Informatørernes repræsentant fin-
des blandt korpsets unge Informatører. 
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2: BESTYRELSEN ARBEJDE I 2019 
Bestyrelsens arbejde har i 2019, som i de tre foregående år, været påvirket af omlægninger i 
Blodbankens tappemønster. Blodbanken begyndte i 2015 at gennemføre væsentligt flere 
plasma-tapninger og færre fuldblodstapninger. Bloddonorerne i Aarhus (BiÅ) har samarbejdet 
med Bloddonorerne i Region Midt (BiRM) for at undersøge mulighederne for at undgå at fuld-
blodstapninger centraliseres på få tappesteder i Region Midt. Sidst i 2019 har Blodbanken i 
Aarhus optrappet antallet plasma-tapninger og derfor også udvidet åbningstiderne.  

Generelt har niveauet af tapninger i Aarhus derfor været stigende – også i forhold til udviklin-
gen på regionalt og nationalt plan. BiÅ har arbejdet tæt sammen med Bloddonorerne i Dan-
mark (BiD) for på sigt for at sikre strategisk selvforsyning af plasma. Da det er en politisk pro-
ces, er det fortsat usikkert præcist, hvor beslutningen om plasma lander og hvornår der er en-
delig afklaring - en diskussion, som har kørt i nogle år efterhånden.  

Det må forventes, at bestyrelsens arbejde 2020 bliver præget af et øget antal plasma-tapnin-
ger samt hvervning af donorer specifikt hertil – blodbanken er lykkedes rimeligt med at kon-
vertere konventionelle donorer til plasmadonorer. Udviklingen vil påvirke såvel generel 
hvervning og donorpleje. Der skal fortsat hverves flere plasmadonorer for at kunne imøde-
komme målsætningerne for Blodbanken i Skejby. I 2020 håber bestyrelsen på at kunne bruge 
et samspil mellem sociale medier, radio- og busreklamer samt BiD’s hjemmeside i samspil 
med en bibeholdelse af hvervning på studiestartsmessen på Aarhus Universitet samt flere 
højskolers interesse i at informere eleverne om donorsagen. 

Tabel 2: Antal tapninger (total) 

År Blodbanken i Aarhus Region Midt På Landsplan 

2013 24.818 66.199   294.077 

2014  22.521 58.772 275.882 

2015 22.981 54.973 272.336 

2016 24.956 55.159 281.560 

2017 25.454 55.814 272.051 

20181 30.069 60.501 281.608 

2019 30.972 61.613 Tallene er ikke  
indsamlet endnu 

 
1 Inklusiv plasmatapninger 
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 Tabel 3: Fordelingen af tapninger på tappetyper (Blodbanken i Aarhus) 

År Fuldblod Plasma   
inkl. Trombaferese 

I alt 

2015 15.592 7.389 22.981 

2016 14.611 10.345 24.956 

2017 14.497 10.957 25.454 

2018  15.022 15.047 30.069 

2019 13.305 17.667 30.972 

 

 

3: BESTYRELSENS AKTIVITETER I FORHOLD TIL BID OG BIRM 
Bloddonorerne i Aarhus er en del af Bloddonorerne i Region Midt (BiRM) og er derigennem repræsen-
teret i Bloddonorerne i Danmark (BiD). I forhold til BiD repræsenterer medlemmerne fra Aarhus regio-
nens 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 re-
gionalt og nationalt niveau. 

 

  



 Aarhus, 2019 

 6  

Tabel 4: Korpsets repræsentation i BiD og BiRM ved udgangen af 2019 

Organisation Person Funktion 

BiRM Elisabeth Houe Thomsen Næstformand  

Bestyrelsesmedlem 

BiRM Bjarne Møller Andersen Bestyrelsesmedlem 

BiRM Benjamin Harritslev Christensen Bestyrelsesmedlem 

BiRM Mathilde Gade Schaumburg-Müller Bestyrelsesmedlem (dog på barsel i 
2020 – i perioden indtræder suppleant 
fra korpset i Horsens) 

BiD Elisabeth Houe Thomsen Medlem af Landskomiteen 

BiD Bjarne Møller Andersen Medlem af Landskomiteen 

BiD  Benjamin Harritslev Christensen Medlem af Landskomiteen 

 

Der behandles løbende en del emner i begge organisationer. I forhold til det regionale samarbejde har 
ændringer i tappemønstret, den regionale fordeling af tapninger og markedsføring samt gaveindkøb  
været de vigtigste arbejdsområder.  I forhold til det nationale samarbejde har plasma-tapninger, nye 
regler for alder og seksualadfærd ift. karantæne, BiD’s nye intranet samt anerkendelsespolitikken væ-
ret det bærende i 2019 som i 2018. Desuden har den samlede organisations arbejde været fokuseret 
på stamcelledonation og strategiarbejde. Ultimo 2019 aftaltes det i regionen, at Aarhus fokuserer på 
plasma og den øvrige del af regionen på konventionelle tapninger i PR- og reklamemateriale i regions-
regi i 2020. 

 

4: HVERVE- OG AGITATIONSARBEJDET: 
En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at informere om bloddonation, pleje/anerkende dono-
rer for deres arbejde samt hverve nye donorer for at opretholde et stabilt donorkorps. 

Korpset købte derfor reklamer på diverse medier for at nå ud til potentielle donorer. Aktivite-
terne er mest lokalt orienterede men enkelte dækker regionalt.  

I 2019 medførte korpsets hvervning, at der kom 2.559 nye donorer til Aarhus-korpset. Det 
samlede antal tapninger i Aarhus var 30.972 i 2019. Fra 1. januar 2020 vil alle nytilmeldte do-
norer i Aarhus automatisk blive registreret som plasmadonorer ved hvervning. 
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Tabel 5: Opgørelse over donorer 

År Donorer i 
Aarhus 

Nye Donorer i 
Aarhus 

Donorer i Re-
gion Midt 

Nye Donorer i 
Region Midt 

Donorer i 
Danmark 

Nye Donorer i 
Danmark 

2011 24.107 3.519 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 6.378 217.737 29.602 

2015 21.858 2.514 47.424 5.525 213.714 25.807 

2016 20.679 3.206 43.261 5.570 202.636 26.821 

2017 20.695 3390 41.092 6.606 187.378 23.526 

2018 20.419 2.359 40.432 4.800 184.084- 20.091 

2019 20.683 2.559 41.311 4.973 Ikke indsam-
let endnu 

Ikke indsamlet 
endnu 

 

Aarhus oplevede en fin tilgang af donorer i 2019, og samtidig udviste Blodbanken i Skejby ret-
tidig omhu og fik planlagt tapningerne i løbet af sommeren og op til, så lagrene af blodpro-
dukter blev holdt stabile. 

Blodbanken i Aarhus samt korpsbestyrelsen i Aarhus har i samarbejde fortsat i 2019 haft fo-
kus på at få donorer til at blive plasmadonorer. Igen i 2019 var nogle konventionelle donorer 
interesserede i at blive konverteret til plasmadonorer.   
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5: KORPSETS UNGE INFORMATØRER OG ANDRE FRIVILLIGE 
Til korpset er der tilknyttet en gruppe frivillige. Størstedelen er organiserede som Informatører i BiD`s 

informatørkorps. 

 
Informatørkorpset indtager en central rolle i forhold til hvervearbejdet. For at sikre at forslag fra Infor-

matørerne bliver hørt, tilbyder man en plads i bestyrelsen til medlemmer de af BiD’s ungdomskomité, 

der er tilknyttet Region Midtjylland. Medlemmer af ungdomskomitéen benævnes UK’ere. Der kan være 

op til to UK’ere per region, og disse fungerer samtidig som koordinatorer for regionens frivillige.  

 

UK’erne står for kontakt med frivillige og for i samarbejde med BiÅ at klarlægge behovet for arrange-

menter, for derefter selv eller i samarbejde med BiÅ at afholde arrangementer og kurser. For at de fri-

villige kan handle uafhængigt og effektivt, er der afsæt en sum penge, som UK’erne disponerer over og 

kan tage beslutninger omkring uden at konsultere med resten af bestyrelsen først. Midlerne kan både 

bruges på hvervearbejde, kurser og fastholdelse eller anerkendelse af de frivillige. 

 
På grund af tidligere omtalte ændringer i Blodforsyningen på grund af plasmadonationer, så har der de 

senere år været en nedgang i antallet af hvervearrangementer i Aarhus. I 2017 begyndte bestyrelsen 

og informatørerne også at opfordre til fokus på anerkendelse af de eksisterende donorer fremfor ude-

lukkende at fokusere på hvervning af nye donorer. En taktik som er videreført i 2018 og 2019, hvor der 

ligeledes har været fokus på at infomere om og udbrede kendskabet til plasmatapninger og mulighe-

den for at blive konverteret fra fuldblodsdonor til plasmadonor. Derudover var Studiestartsmessen i 

september på Aarhus Universitet det største arrangement. 

 
I starten af 2019 blev UK for Region Midtjylland Benjamin Christensen valgt som formand for ungdoms-

komitéen, denne post ligger udover de to UK’er per region. Dette har gjort, at vi senere på året har 

kunnet hverve to nye UK’er, som nu begge har plads i bestyrelsen, den ene som suppleant. Den tidli-

gere Region Midtjylland UK og nuværende UK-formand er indtrådt som donorrepræsentant i bestyrel-

sen. Denne kraftige repræsentation af unge informatører i bestyrelsen kan sikre et godt og tæt samar-

bejde og derigennem hjælpe med hvervningsarbejdet. UK’erne deltager desuden lidt på skift i LK, de 

afholder oplæringskurser for nye i organisationen og er ofte med i landsdækkende samarbejder. Besty-

relsen håber de gennem UK’ernes arbejde kan styrke samarbejdet med resten af organisationen. 

  

 

 



 Aarhus, 2019 

 9  

6: DONORPLEJE 
Bestyrelsen skal fastholde donorer. Dette gøres ved at vise, at donors indsats værdsættes ved at ind-
købe og uddele forskellige donorgaver. Gaverne uddeles efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af 
gange, donor har doneret blod.  

I 2019 diskuterede bestyrelsen løbende betydningen af plasmatapninger for gaveuddeling på sigt. Plas-
madonorer må afgive plasma meget oftere end fuldblod må doneres, derfor kan plasmadonorer poten-
tielt hurtigere nå højt op på fordelingsnøglen. BiÅ ser stadig positivt på, at donorer ønsker at donere 
meget, så længe anbefalingerne fra fagpersonalet overholdes. For at imødekomme udviklingen ned-
satte bestyrelsen i Aarhus i 2017 et gaveudvalg, som kom med et forslag til, hvordan den nye situation 
håndteres mest hensigtsmæssigt. I 2018 vedtog bestyrelsen derfor en ny gavepolitik. Denne gavepolitik 
vil løbende skulle vurderes i takt med, at der kommer flere plasmadonorer til. Den sidste guldnål for 50 
tapninger blev fx produceret i 2019. Den høje guldpris medfører, at ’guldnålen’ fremover er forgyldt 
sølv. 

I 2016 blev vores leverandør til en del af gaverne udskiftet til Sinnerup, efter bestyrelsen havde indhen-
tet tilbud fra flere leverandører; samme leverandør anvendes stadig i 2019. Bestyrelsen forsøger at ind-
købe diverse ”strøvarer”, der anvendes i forbindelse med hvervning, så billigt som muligt samtidig 
med, at der tages hensyn til kvalitet. 

For at fejre jubilarerne inviterer bestyrelsen hvert år til reception på Aarhus Teater, hvor der er aner-
kendelse af jubilarer, teaterforestilling og afslutningsvist en let anretning. I 2019 steg antallet af jubila-
rer markant, og bestyrelsen diskuterede, hvorvidt receptionen på Aarhus Teater fremadrettet er hold-
bar, hvis antallet af jubilarer fortsat stiger. 

 
Tabel 5: Talere ved receptionerne for jubilarer 

År Taler 
2014 Aarhus Borgmester: Jacob Bundsgaard 
2015 Formand for Kræftens Bekæmpelse i Aarhus: Lone Bøgely 
2016 Regionsrådsformand for Region Midt: Bent Hansen 
2017 Direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune 

og Næstformand i BiD’ Forretningsudvalg: Bente Graversen 
2018 Overlæge i blodbanken Christian Erikstrup  
2019 Overlæge i blodbanken Christian Erikstrup og ph.d. samme sted 

Susan Mikkelsen 
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Jubilarerne i 2019 
 

 

I 2019 var der temmelig mange jubilarer på scenen på Aarhus Teater – 35 var tappet 100 gange, seks 
var tappet 125 gange, en enkelt var tappet 150 gange og endelig var der også to donorer, der var tap-
pet 175 gange, da indbydelserne blev sendt ud! Udover jubilarerne på scenen var der i salen 182 dono-
rer, der var blevet tappet 50 gang, og 73 donorer, der var tappet 75 gange. 

7: KORPSETS ØKONOMI I 2019 
Indtægter 2019  
Tapninger   1.778.492,00 kr.  
Salg (uden fortjeneste) til andre korps 13.650,00 kr. 
I alt 1.792.142,00 kr. 

 

Udgifter 2019  
Administration, herunder revision 80.702,00 kr.  
Udgifter vedr. donorerne (gaver, reception, 
hvervning) 

1.619.558,00 kr. 

I alt  1.700.260,00 kr. 
 

Bloddonorerne i Aarhus er tilfredse med resultatet for 2019. De overskydende midler hensættes til 
2020 som betaling for receptionen på Aarhus Teater. Formålet med vores arbejde er ikke at have en 
opsparing, men hensættelserne sikrer, at vi har en stabil økonomi i løbet af foråret. Bestyrelsen søger 
også fremadrettet at undgå unødige hensættelser og opsparing, da vores midler skal bruges aktivt. 


