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Bloddonorerne
i Aarhus

Årsberetning 2017

I årsberetningen for 2017 gennemgås, hvad bestyrelsen har arbejdet med i 
løbet af året, sammensætningen i bestyrelsen samt udviklingen i bloddo-
nersagen og antal tapninger i Aarhus Korpset.
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Indledning
Bloddonorerne i Aarhus skal ifølge foreningens vedtægter[1] arbejde for ”at fremme bloddo-
norsagen”. Det vil sige, at ”donorkorpset skal sikre den fornødne tlslltning tl donorbe-
vægelsen, herlnder iværksæte det nødvendige hverve- og oplysningsarbejde”. Samtdigt skal 
korpset ”varetage bloddonorernes interesser”.

Bestyrelsen har ved sit arbejde i 2017 opfyldt sin målsætning om at fastholde eksisterende 
donorer, informere om bloddonaton samt repræsentere korpset i Bloddonorerne i Danmark 
og deltage i andet samarbejde med andre korps. 

Der var et stabilt antal tapninger set i forhold tl 2016 og der er en forventning om fortsat 
vækst i plasmatapninger. I 2017 har vi brugt ressourcer på at få nok plasmadonorer, tlpasse 
arbejdsgange samt har modereret hvervningen tl blodbankens arbejdsmæssige ressourcer.

Den tæte kobling mellem donorkorpset og Blodbanken på Aarhus Universitetshospital i Skej-
by har sikret, at korpset har kunnet repræsentere donorerne i forhold tl ændringerne i tappe-
mønsteret. I det følgende beskrives kort korpsets aktviteter for 2017.

1 

https://docs.google.com/document/d/10WCehz_m4jKFPmPW8KXRiv7YsfOJdWrMBNArqMAwexY/edit?usp=drive_web&usp=docs_home#_ftn1
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1: BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING VED UDGANGEN AF 2017
I 2017 trådte næstormand Janus Boye ud; Bjarne Møller Andersen overtog næstormandspo-
sten, og Jesper Køhlner trådte ind som menigt medlem og donorrepræsentant.

Tabel 1: Bestyrelsens sammensætning december 2017:

Navn: Funktion i bestyrelsen Repræsenterer Funktion i Bliodbanken Indtrådt

Jesper Boserup Thestrup Formand Donorerne 2009

Bjarne Møller Andersen Næstormand Donorerne 2013

Joan Kjærgaard Kasserer Blodbanken Ledende sekretær 2001

Christan Erikstrup  Blodbanken Overlæge 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

Jesper Køhlner Donorerne 2017

Ann Praëm  Informatørerne  2016 

Benjamin Harritslev Chri-
stensen

Suppleant for Ann 
Präem

Informatørerne 2016

 

Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer donorerne fndes ved åbne opslag. Medlemmer, 
der repræsenterer Blodbanken udpeges af Blodbanken. Informatørernes repræsentant fndes
blandt korpsets unge Informatører.
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2: BESTYRELSEN ARBEJDE I 2017
Bestyrelsens arbejde har i 2017, som i 2016, været påvirket af omlægninger i Blodbankens 
tappemønster. Blodbanken begyndte i 2015 at gennemføre væsentligt fere plasmatapninger 
og færre fuldblodstapninger. En udvikling, som har medført, at der er fytet fuldblodstapnin-
ger fra Blodbanken i Skejby tl andre blodbanker i Region Midt. Bloddonorerne i Aarhus (BiA) 
har samarbejdet med Bloddonorerne i Region Midt (BiRM) for at undersøge mulighederne for
at undgå at fuldblodstapninger centraliseres på få tappesteder i Region Midt. 

Generelt har niveauet af tapninger i Blodbanken på Aarhus Universitetshospital været stabilt 
med en lille stgning. Aarhus har ikke oplevet samme nedgang i antallet af tapninger, som ses 
generelt regionalt og natonalt. BiA har arbejdet tæt sammen med Bloddonorerne i Danmark 
(BiD) på at øge antallet af plasmatapninger på sigt for at sikre strategisk selvforsyning af plas-
ma. Da det er en politsk proces, er det fortsat usikkert præcist, hvor beslutningen om plasma 
lander og hvornår der er endelig aflaring. 

Det må forventes, at bestyrelsens arbejde 2018 bliver præget af et øget antal aferesetapnin-
ger og arbejdet med at undgå en centralisering af fuldblodstapninger. Udviklingen vil påvirke 
såvel hvervning og donorpleje. Der skal fortsat hverves fere plasmadonorer for at kunne 
imødekomme målsætningerne for Blodbanken i Skejby. I 2018 håber bestyrelsen på at kunne 
bruge et samspil mellem sociale medier, radio og BiD’s hjemmeside i samspil med en bibehol-
delse af hvervning på studiestartsmessen på Aarhus Universitet.

Tabel 2: Antal tapninger (tiotal)

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 25.453 55.807 272.051

2018 (skøn)1 25.000 55.000 Kan ikke opgøres 

1  Inklusiv aferese
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 Tabel 3: Fiordelingen af tappetype:

År Fuldblod Plasmaferese inkl. Trom-
baferese

I alt

2015 15.592 7.389 22.981

2016 14.611 10.345 24.956

2017 14.919 10.534 25.453

2018 (fodnote: Skøn) 12.500 12.500 25.000

På landsplan blev der gennemført 36.641 plasma tapninger i 2015, 60.258 i 2016 og 63.162 i 
2017.

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 tl 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 besætes årligt.  Bloddonorerne i Aarhus repræsenterer donorerne i Aarhus aktvt på re-
gionalt og natonalt niveau.

Tabel 4: Kiorpsets repræsentation i BiD iog BiRM ved udgangen af 2017

Organisation Persion Funktion

BiRM Jesper Boserup Thestrup Næstormand

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Medlem af Forretningsudvalget

og Landskomiteen

BiRM Bjarne Møller Andersen Bestyrelsesmedlem

BiRM Majken Bagger Bestyrelsesmedlem

BiRM Mathilde Gade Schaumburg-Müller Bestyrelsesmedlem
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BiD Jesper Boserup Thestrup Medlem af Forretningsudvalget

og Landskomiteen

BiD Bjarne Møller Andersen Medlem af Landskomiteen

BiD Majken Bagger Suppleant tl 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 organisatoner. I forhold tl det regionale samarbejde har 
ændringer i tappemønstret, den regionale fordeling af tapninger og vedtægtsændringer i 2017 været 
de vigtgste arbejdsområder.  I forhold tl det natonale samarbejde har plasmaferese, BiD’s nye strategi
og diskussionen om, hvordan vi kan anerkende donorerne, været det bærende i 2017.

4: HVERVE- OG AGITATIONSARBEJDET:
En af bestyrelsens vigtgste opgaver er at informere om bloddonaton, plejeeanerkende dono-
rer for deres arbejde samt hverve nye donorer for at opretholde et stabilt donorkorps.

Korpset købte derfor reklamer på TV, i Radio, i sportshaller og meget mere. Korpset forsøgte 
også at sikre opmærksomhed om bloddonaton ved at sponsere trøjer etc. tl forskellige 
sportsarrangementer og lignende. Aktviteterne er mest lokalt orienterede men enkelte dæk-
ker regionalt. Herunder TV reklamerne.

I 2017 medførte korpsets hvervning, at der kom 3.390 nye donorer tl korpset. Korpset dæm-
pede som de to foregående år sine hverve aktviteter i 2017 pga. omlægningerne i hele Regio-
nen. Til trods for dete blev, der registeret mange nye donorer, hvilket er særdeles positvt. 

Tabel 5: Opgørelse iover dioniorer*
*Enkelte tal fra BiDs opgørelser over donorer varierer en lille smlle fra BiAs opgørelser over donorer i årene 2011 
tl 2016.  BiA er i dialog med BiD for at fande årsagen  aal kan derfor blive detaljejlsteret løbende  oontakt BiA for 
mere informaton 

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 3.644 55.384 6.574 224.173 25.647
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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

2017 20.695 3390 41.085 204.719 204.719 23.526

I 2017 stabiliserede nedgangen i korpset sig. I samme periode har der været en generel regio-
nal og natonal nedgang i antal donorer, men denne nedgang er ikke slået igennem i korpset i 
Aarhus i 2016 og 2017. 

Blodbanken i Aarhus samt korpsbestyrelsen i Aarhus har i samarbejde haf fokus på at få do-
norer tl at blive plasmadonorer samt sikrer stabilitet i denne del af korpset. Der har i 2017 
stadig været tale om en læringsfase, hvor det har skullet vise sig, at donorer rent faktsk ikke 
er synderligt svære at få tl at konvertere tl plasmadonatoner. Det har ellers været en løben-
de bekymring, at donorer måske ikke ønskede at bruge den ekstra td i blodbanken, som en 
plasmadonaton tager frem for en fuldblodstapning.

5: KORPSETS UNGE INFORMATØRER OG ANDRE FRIVILLIGE
Til korpset er der tlknytet en gruppe frivillige. Størstedelen er organiserede som Informatører i BiD`s 
informatørkorps. Resten består af tdligere bestyrelsesmedlemmer, der stadigvæk ønsker at bidrage tl 
at sikre et stabilt donorkorps.

Informatørkorpset indtager en central rolle i forhold tl hvervearbejdet. For at sikre at forslag fra Infor-
matørerne bliver hørt beslutede bestyrelsen i 2013 at give Informatørerne en fast plads i bestyrelsen. 
Tidligere har det været afoldt et årligt planlægningsmøde mellem Informatørerne og medlemmer af 
bestyrelsen. Dete skønnede både Informatørerne og bestyrelsen var for lidt kontakt. For at sikre, at In-
formatørerne har mulighed for at handle relatvt uafængigt af bestyrelsen blev der i 2017 afsat 20.000
kr. på Bloddonorerne i Aarhus’ budget. I 2017 er disse penge blandt andet gået tl hvervningsmateriale,
men ellers har de ikke fundet anvendelse i dete år.

På grund af tdligere omtalte ændringer i Blodforsyningen på grund af plasmadonatoner, så har der de 
senere år været en nedgang i antallet af hvervearrangementer i Aarhus. I 2017 begyndte bestyrelsen 
og informatørerne også at opfordre tl fokus på anerkendelse af de eksisterende donorer, frem for et 
udelukkende fokus på hvervning af nye som arrangement. Derfor blev der på internatonal bloddon-
ordag delt røde sodavand og balloner ud på Rådhuspladsen i Aarhus. 
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Derudover var Studiestartsmessen i september på Aarhus Universitet det største arrangement. Der er 
også blevet afoldt et mindre samarbejde med VIA. I korpsets daglige tale betegnes dete som 
”hverdagshvervning”. 

Informatørerne har yderligere været aktve i forbindelse med BiD’s organisatoriske arbejde. To har væ-
ret medlem af Bloddonorernes Ungdomskomité (UK). Bestyrelsen håber, at korpset i 2018 kan bevare 
denne tæte kontakt tl BiD’s arbejde på området.

6: DONORPLEJE
Bestyrelsen skal fastholde donorer. Dete gøres ved at vise, at donors indsats værdsætes ved at indkø-
be og uddele forskellige donorgaver. Gaverne uddeles efer en fordelingsnøgle baseret på antallet af 
gange, som donor har doneret blod. I løbet af 2017 diskuterede bestyrelsen løbende betydningen af 
plasmatapninger for gaveuddeling på sigt, da plasmadonorer må afgive plasma meget ofere end fuld-
blod må doneres. Det vil sige at plasmadonorer potentelt hurtgere nå højt op på fordelingsnøglen. BiÅ
ser positvt på, at donorer ønsker at donere meget, så længe anbefalinger fra fagpersonalet overhol-
des; BiÅ vil dog følge udviklingen tæt, så vi også fremadretet kan anerkende donorer passende if. 
deres indsats. For at imødekomme udviklingen har bestyrelsen i Aarhus nedsat et gaveudvalg, som 
også skal komme med et forslag tl, hvordan den nye situaton håndteres mest hensigtsmæssigt.

I 2016 blev vores leverandør tl en del af gaverne udskifet tl Sinnerup, efer bestyrelsen havde indhen-
tet tlbud fra fere leverandører; samme leverandør er anvendt i 2017. Bestyrelsen forsøger at købe di-
verse ”strøvarer”, der anvendes i forbindelse med hvervning, ind så billigt som muligt samtdig med der
tages hensyn tl ønskværdig kvalitet.

For at fejre jubilarerne inviterer bestyrelsen hvert år tl en recepton på Aarhus Teater, hvor der er an-
erkendelse af jubilarer, teaterforestlling, og der afslutes med en let anretning. 

I 2017 var Regionrådsformand for Region Midt, Bent Hansen, hovedtaler ved den årlige donor recep-
ton på Aarhus Teater.

Tabel 5: Talere ved receptionerne på Aarhus Teater 2014-2017
År Taler
2014 Aarhus Borgmester: Jacob Bundsgaard
2015 Formand for Kræfens Bekæmpelse i Aarhus: Lone Bøgely
2016 Regionsrådsformand for Region Midt: Bent Hansen
2017 Direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune 

og næstormand i BiD’ Forretningsudvalg: Bente Graversen
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Jubilarerne i 2017

7: KORPSETS ØKONOMI I 2017
Tal fra 2017-økonomien:

Indtægter 2017
Tapninger 1.414.091,00 kr. 
Salg (uden fortjeneste) tl andre korps 9.550,00 kr.
I alt 1.423.641,00 kr.

Udgifer 2017
Administraton, herunder revision 36.725,00 kr. 
Donorgaver 842.511,23
Donor reecpton 397.930,50
Hvervning 115.997,57

Bloddonorerne i Aarhus er tlfredse med resultatet for 2017. De overskydende midler hensætes tl 
2018 som betaling for receptonen på Aarhus Teater tl foråret. Formålet med vores arbejde er ikke at 
have en opsparing, men hensætelserne sikrer, at vi har en stabil økonomi i løbet af foråret. Korpsets 
hensætelser, på 341.024,28 kr., fra 2017 er væsentligt mindre end hensætelserne fra 2016. Det skyl-
des at bestyrelsen aktvt vil undgå hensætelser og opsparing.  Vores midler skal bruges aktvt. 
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