12. februar 2015

Rekord-mange nye bloddonorer i RegionH
Den danske blodforsyning hviler i høj grad på frivillige hænder, og således har Bloddonorerne i Region
Hovedstaden i samarbejde med blodbanken været på gaden for at rekruttere nye bloddonorer på mange
forskellige typer arrangementer i løbet af 2014. I alt er det blevet til 13.563 nye donorer i regionen, hvilket
er rekord-mange i forhold til tidligere år. Til sammenligning tilmeldte 11.646 nye donorer sig i 2013.

-

Vi er meget tilfredse med resultatet, siger Merle Wiborg Romose, der er ansvarlig for
kommunikation og marketing hos Bloddonorerne i Region Hovedstaden. Hun vurderer, at antallet
af donorer er tilstrækkeligt til at bibeholde størrelsen på donor-databasen.

Member-get-member hitter
De mange nye donorer kommer fra forskellige aktiviteter, arrangementer, kampagner og medier. Specielt
en SMS-kampagne i foråret lagde blodbankerne ned, da der på få timer var 1.800 nye donorer, som
tilmeldte sig.
-

Det understøtter vores erfaring, som viser, at den vigtigste kilde til nye donorer går gennem de
eksisterende loyale donorer i vores system. Samtidig kan vi se, at op imod 70 % af de nye
tilmeldinger kommer fra unge under 30 år. Det er vi super glade for, da de kan give blod i mange år
frem, siger Merle Wiborg Romose og forklarer, at det er vigtigt, at der hele tiden kommer nye
donorer til, da de lidt ældre donorer med tiden falder for aldersgrænsen på 67 år, eller måske
bliver syge, så de ikke længere kan give blod.

-

Vi skal faktisk rekruttere ca. 10.000 donorer om året alene her i Region Hovedstaden, da der hvert
år er en udskiftning af donorkorpset på omkring 12 %, siger Merle Wiborg Romose. Tilsammen var
der ca. 65.000 bloddonorer i RegionH ved årsskiftet.

2015 bliver også et aktivt år
Selvom det er gået rigtig fint med at skaffe nye donorer i 2014, så fortsætter Bloddonorerne i Region
Hovedstaden arbejdet i 2015:

-

Vi har lagt en plan for, hvordan vi bedst sikrer tilgangen af nye bloddonorer i 2015, fortæller Merle
Wiborg Romose, og afslører, at det både omfatter kampagner, events, dialog i sociale medier,
fester for donorerne og ikke mindst god service. Det har alt sammen betydning for antallet af nye
donorer, der melder sig.

Fakta:
-

Bloddonorerne i RegionH består af ca. 65.000 donorer, og der er brug for ca. 10.000 nye donorer
om året.
Som donor giver man blod 1,5 gange om året i gennemsnit. Nogle bliver kun tappet én gang, mens
andre giver 4 gange om året.

-

På landsplan er der ca. 220.000 bloddonorer, som giver ca. 300.000 portioner blod om året.

-

Man kan melde sig som bloddonor og læse mere på www.givblod.dk eller gå ind på
www.facebook.com/GivBlod og stille evt. spørgsmål.

For yderligere information eller pressebilleder, kontakt Merle Wiborg Romose på telefon 21298070 eller på
mail mrom0014@regionh.dk.

