Mandag den 1. oktober 2007

Nu kan alle bloddonorer i RegionH give blod til de fylder 66!
”Stort set alle kan give blod, hvis de er sunde og raske, vejer mindst 50 kg og er mellem
18-65 år”. Sådan har det altid lydt. Men hidtil har alle bloddonorer modtaget et venligt takfor-hjælpen brev, når de fyldte 65. Det er der nu lavet om på i RegionH, fordi man
værdsætter de trofaste donorer og fortsat skal se langt efter tilmeldinger fra nye unge
donorer.
Den officielle aldersregel er forsat 18-65 år for bloddonorer. Men pr. 1. oktober har man i
RegionH valgt at nyfortolke reglen sådan, at man som bloddonor kan begynde sin blodige
karriere den dag man fylder 18 og man kan fortsætte indtil man ikke længere er 65 – altså
indtil donor fylder 66 år. Det betyder at hver donor i den aldersgruppe er tapbar et år
ekstra.
Ca. 1500 liter mere om året
I RegionH drejer det sig i snit om 750 donorer, som hvert år må stoppe på grund af alder.
Denne gruppe af donorer er oftest sunde og trofaste donorer gennem mange år.
Nyfortolkningen vil i bedste fald kunne betyde 3.000 portioner blod ekstra om året til
hospitalerne, men det halve er nok mere realistisk.
”Mange donorer er kede af at måtte stoppe, når de fylder 65 – og faktisk er deres
sundhedstilstand generelt bedre, end dengang reglen om alderskriteriet blev fortolket
første gang. Derfor er det oplagt at give grønt lys for at gå helt til grænsen”, siger Per
Hemmingsen, adm. chef hos GivBlod. ”Vores pensions-donorer har godt og sikkert blod at
give til dem der trænger”, understreger han.
Fremtiden
Det er GivBlods mål, at bloddonorernes ”pensionsalder” på sigt i højere grad skal følge
den generelle aldersudvikling, og det vil ikke være urealistisk at arbejde hen imod en
aldersgrænse på 69 år – så alle der har lyst kan give blod til den dag de fylder 70, men det
bliver ikke ”i år”.
Læs mere om at være bloddonor på givblod.dk

Faktaboks
Der er ca. 75.000 bloddonorer i RegionH
Der bliver tappet ca. 60.000 liter blod om året i regionen
En blodportion udgør 450 ml.
Hvert år må 750 donorer i Region H udgå på grund af alder

For yderligere information kontakt Per Hemmingsen adm. chef i GivBlod på 70 10 61 11

