Retningslinjer for bloddonorvirksomhed – vedtaget 2011
1. Hvem kan blive bloddonor?
Enhver rask person, som er fra 17 til 59 år, og som er villig til at afgive blod på grundlag af de
retningslinjer, som her er beskrevet, kan blive bloddonor og tilknyttes et donorkorps.
Donorer, som har givet blod i årene forud for det fyldte 60. år, kan fortsætte, hvis de ønsker
det og deres helbredstilstand tillader det men skal i alle tilfælde ophøre som donorer, når de
fylder 67 år.
Alle personer, som giver blod efter de her beskrevne retningslinjer anses som bloddonorer,
og Bloddonorerne i Danmark varetager deres interesser og informerer dem om bloddonation.
2. Bloddonorer er frivillige, ubetalte og anonyme
Kun personer, som af egen fri vilje ønsker at give blod, må være bloddonorer.
Der ydes ingen betaling til donorerne for det afgivne blod.
Bloddonorerne er anonyme. Der gives således ingen oplysning til patienterne om navn på
donor, ligesom donorerne ikke oplyses om patientens navn.
3. Hvem må foretage tapning af bloddonorer?
Donortapning må kun foretages under ledelse og tilsyn af en læge i overensstemmelse med
de af lovgivningen og sundhedsmyndighederne til enhver tid fastsatte regler.
Donortapningen foregår under lægens og sygehusets ansvar.
Den skal foretages af personale, som er grundigt uddannet i blodtapning og donorbehandling
i øvrigt.
4. Hvordan sker tapning af bloddonorer?
Afhængigt af behovet og øvrige omstændigheder indkaldes donor med et passende varsel.
Det tilstræbes, at donors ventetid efter fremmødet på tappestedet bliver så kort som muligt.
Tapningen skal i øvrigt finde sted under tilpas bekvemme forhold for donorerne.
Der skal normalt gå mindst 3 måneder mellem hver tapning.
Før tapningen udspørges donor om helbredstilstanden, og donor er forpligtet til at give de
fornødne oplysninger om sit helbred.
Efter tapningen bør donor for at undgå eventuel svimmelhed hvile i ti minutter.
Ved særlige former for blodtapning (plasmaferese, cytaferese o.a.) skal bloddonorer forud for
tapningen informeres såvel skriftligt som mundtligt om tappeproceduren, som agtes anvendt,
og de dermed eventuelle forbundne gener, f.eks. længere varighed. Donors medvirken er
fuldstændig frivillig.

5. Hvad må blodet bruges til?
Blodet gives uden hensyn til modtagerens nationalitet, race, religion, politiske anskuelser,
økonomiske forhold og lignende, og det anvendes alene ud fra patientens behov bedømt
efter lægelige kriterier.
Det afgivne blod underkastes de undersøgelser, som sundhedsmyndighederne til enhver tid
foreskriver. På tappestedet oplyses ved opslag eller lignende om, hvilke undersøgelser, der
foretages af blodet.
Anvendelse af donorblod eller dele deraf til andet formål end patientbehandling må kun ske i
forståelse med Bloddonorerne i Danmark.
6. Hvis der sker uheld ved tapningen?
Enhver donor, som giver blod i Danmark efter ovenstående retningslinjer, er omfattet af
særlige regler i Lov om klage- og erstatningsadgang (tidl. Patientforsikringsloven)og
Bloddonorernes Sikringsfond. Kommer donor ud for uheld på vejen til og fra tappestedet,
under tapningen eller som følge deraf, skal donor snarest underrette tappestedet herom.
7. Ingen må tjene på donorblod
Blodet er en gave fra donor til en ukendt patient. Det er ydet ud fra en medmenneskelig
holdning som hjælp til behandling af syge og tilskadekomne mennesker.
Ingen må for at opnå en gevinst handle med donorblod. Hvis en blodbank leverer blod eller
blodprodukter til andre blodbanker, klinikker, medicinalfabrikker, hjælpeorganisationer eller
andre, må hverken leverandør eller modtager kræve eller yde andet og mere end dækning af
de udgifter, der har været forbundet med tapningen og fremstillingen af blodprodukterne.
8. Organisatoriske forhold
Lokale donorkorps
De lokale donorkorps ledes af en bestyrelse bestående af donorer og andre. Korpsene
arbejder i tilknytning til et eller flere sygehuse.
Sygehusene betaler de tilknyttede donorkorps et gebyr for hver portion blod, de modtager, til
dækning af korpsets udgifter til administration, agitation og anden organisationsvirksomhed.
Regionsbestyrelser
Donorkorpsene i en region danner en regionsbestyrelse til at varetage fælles interesser i
regionen.
Landsorganisationen Bloddonorerne i Danmark
De lokale donorkorps, der følger de her beskrevne retningslinjer for donorvirksomhed i
Danmark, er tilsluttet landsorganisationen Bloddonorerne i Danmark, hvis øverste ledelse
varetages af en landskomité.
Mindst halvdelen af medlemmerne skal være nuværende eller tidligere aktive donorer. Blandt
medlemmerne skal der være repræsentanter for den sagkundskab og de interesser, som er
nødvendige for donorsagen. Til at stå for de løbende forretninger vælger hver
regionsbestyrelse to medlemmer til et forretningsudvalg. Herudover er der et medlem fra
DSKI.
Landsorganisationen repræsenterer bloddonorerne i national og international sammenhæng,
udstikker retningslinjer for donorvirksomhed og bistår de lokale korps og regionsbestyrelserne
med råd og vejledning samt administrerer Bloddonorernes Sikrings- og Forskningsfond.
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