Leder

Det er ikke en ret
at blive tappet
blodbanken indkalder donorerne,
er det et stort puslespil, som skal
gå op. Udover blodtypen skal
donorerne være fri af karantæne,
og de skal have tid til at komme i
blodbanken.

På landskontoret hører vi nu og da
fra bloddonorer, som er utilfredse
med, at de ikke kan blive tappet
så ofte, som de ønsker det.
Bloddonorerne i danmark mener,
det er ikke en ret at blive tappet,
og jeg begrunder gerne hvorfor.
Alle bloddonorer er noget særligt.
der er fire forskellige blodtyper, og
de kan være positive og negative,
og derudover er der forskellige
undertyper. du ved sikkert, at
det er livsvigtigt, at donorens og
modtagerens blodtype passer
sammen. Patienternes blodtyper
bestemmer derfor, hvilke donorer
det er relevant at tappe. Når

en bloddonor giver en gave, som
sundhedsvæsenet ikke ønsker at
spilde. Blodbankerne tapper kun
det donorblod, som hospitalerne
har brug for til at behandle patienter og til at have et beredskab af
blod i tilfælde af ulykker. Kun cirka
ti procent af blodet bliver brugt til
uforudsete behandlinger. Blodbankerne er gode til kun at tappe
det nødvendige blod. I 2011 blev
så lidt som en procent af blodet
uddateret. der er flere grunde til,
at det er vigtigt ikke at tappe for
meget blod. Blodbanken ønsker
ikke at spilde donors tid uden en
god grund, og blodbanken slipper
for udgifterne til at bearbejde det
blod, som ikke bliver brugt.
der er nu indført tidsbestilling
over hele landet. det sker for at
sikre, at blodbanken får tappet
de efterspurgte blodtyper, og
at bloddonorerne kan komme

ud af blodbanken på cirka 30
minutter, fra de kommer, til de går.
Tidsbestillingen er med til at sikre,
at blodbanken altid har adgang til
tappeklare donorer, og at der ikke
bliver tappet blodtyper, som der
ikke er brug for.
der er stadig brug for 25.000 nye
donorer om året, for at de danske
blodbanker kan fastholde en af
verdens bedste blodforsyninger.
Men som en følge af det faldende
forbrug vil flere donorer komme til
at opleve, at de bliver tappet lidt
færre gange end tidligere.
Jeg håber, at du vil glæde dig til,
at du kan komme i blodbanken
næste gang. Hvis ikke du bliver
indkaldt lige med det samme,
så glæd dig over, at der ikke er
nogen, som har haft brug for dit
blod.
Venlig hilsen

Jesper Villumsen
Generalsekretær

Se og hør Emmas historie
I Bloddonorernes nye film fortæller emma, at hun modtog
168 portioner blod, da hun blev behandlet for en aggressiv
kræfttumor.
Læs mere om filmen på bagsiden.
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