Frederiksberg, 7. januar 2008

Den Mobile Blodbank har succes med SMS-aftaler!
Biiiip…. ”Husk at du kan give blod i dag på xx mellem kl. 11.30-15.30. Send venligst en e-mail på
mobil@givblod.dk, hvis du er forhindret”. GivBlod introducerede i foråret 2007 SMS-indkaldelser for
at gøre det nemmere for donorerne at huske at få givet blod, og for selv at få et overblik over
forventet antal donorer pr. tapning ved Den Mobile Blodbank. Og det er uden tvivl en succes.
Den nye SMS-tjeneste har haft en positiv indvirkning på antallet af blodportioner til Den Mobile
Blodbank. Eksempelvis er antallet af bloddonorer, som blev tappet, når Den Mobile Blodbank var på
besøg hos Alm. Brand steget med 27% fra 2006 til 2007. Og sådan ser det ud for rigtig mange af
tappestederne.
”Det er både en hjælp til donorerne og til os” siger Merle Romose, GivBlod. ”Vi har et bedre overblik
over, hvor mange sygeplejersker der skal med på de enkelte tapninger og kan udnytte ressourcerne
bedre, når vi nogenlunde ved, hvor mange donorer vi kan regne med at se”, fortsætter hun. Samtidig
er det en effektiv reminder for bloddonorerne, der som alle andre har mere og mere om ørerne.
Selvom GivBlod endnu ikke har haft et fuldt år med tjenesten, taler tallene sit tydelige sprog. Siden
2004 har Den Mobile Blodbank oplevet en nedadgående tendens i udviklingen af antallet af donorer,
som møder op og bliver tappet, når Den Mobile Blodbank er på besøg. I 2006 nåede GivBlod end
ikke det budgetterede mål i form af antal tappede portioner – men i 2007 ligger de ved årets udgang
næsten 1000 portioner over budget. Det er næsten 500 liter blod mere end forventet, og hos GivBlod
håber de nu, at den onde cirkel er brudt.
GivBlods SMS tjeneste betyder, at donorer, som GivBlod har mobilnummer på, bliver indkaldt via
SMS 8-14 dage før en tapning. Derudover får de en reminder på telefonen samme morgen, som
tapningen finder sted.
Den Mobile Blodbank besøger større virksomheder og lokalområder på hele sjælland. Der er i
gennemsnit 2-3 planlagte tapninger pr. dag.

For mere information kontakt Merle Romose, GivBlod PR & Marketing på 21 29 80 70 eller på e-mail
merle@givblod.dk

