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Største bloddonor-jubilæumsfest nogensinde
Et rekordhøjt antal donorer mødes tirsdag den 8. april i H. C. Andersen Slottet i Tivoli for at modtage
deres pelikan og blive fejret, fordi de har givet blod 100 gange. Det bliver den største bloddonorjubilæumsfest nogensinde i Danmark.
134 donorer med ledsagere samles til en hyggelig aften med middag, pelikanoverrækkelse og taler.
Efterfølgende fortsætter aftenen med forestillingen Dirty Dancing i Tivolis Koncertsal i selskab med en lang
række øvrige jubilæumsdonorer, som har givet blod 50, 125, 150 og 175 gange. I alt er 1.600 gæster
inviteret. Bloddonorerne i RegionH er meget spændte på arrangementet, som er det hidtil største.
-

Tidligere har vi altid afholdt to arrangementer om året, så donorerne har været delt op. Men vi synes,
at det kunne være spændende at samle alle årets jubilæumsdonorer under samme tag. Det er noget
ganske særligt at være i rum med så mange mennesker, som brænder for den samme sag som en
selv, siger Merle Wiborg Romose som er Kommunikationskonsulent hos Bloddonorerne i RegionH.
Hun fortsætter: - Den følelse vil vi rigtig gerne give donorerne mulighed for at opleve.

Kønsfordelingen på årets 100 gangs donorer er således, at 90 er mænd og 44 er kvinder. Men det ser ud til,
at det er en stakket frist for mændene at være i overtal, for antallet af kvindelige bloddonorer stiger støt.
-

I 2014 var over 60 % af de nye donorer som tilmeldte sig kvinder, så på sigt vil denne kønsfordeling
også slå igennem ved festerne, siger Merle Wiborg Romose, som samtidig opfordrer mændene til at
melde sig og være med til at redde liv for de mange patienter på hospitalerne.

Generelt er antallet af jubilæumsdonorer stigende. Det vil formodentlig være trenden i fremtiden, på trods af
at fuldblodsforbruget på hospitalerne er faldende. Det skyldes, at man for at opveje de færre
fuldblodstapninger er gået over til at aferese-tappe flere bloddonorer, da man fortsat har behov for plasma.
En tappeform, som gør det muligt kun at tappe plasma eller blodplader. Donor får derfor alle de røde
blodlegemer retur, hvilket betyder, at kroppen ikke mister de røde blodlegemer og dermed kan man blive
tappet op til 10 gange om året. Det vil have en naturlig indflydelse på jubilæumstallene.
Ca. 70.000 er registreret som bloddonorer i Region Hovedstaden. Det svarer til under 5 % af befolkningen i
samme område. Der er brug for ca. 10.000 nye bloddonorer hvert år, da nogle må udgå på grund af alder,
sygdom eller andet. Man kan blive tilmeldt som bloddonor fra man fylder 17 år og fortsætte med at give blod
til man fylder 67. Man skal være sund, rask og uden medicin og veje mindst 50 kg.
Læs mere om hvordan en tapning foregår og tilmeld dig på www.givblod.dk

For yderligere information, kontakt Merle Wiborg Romose på telefon 21 29 80 70 eller
merle.elisabeth.wiborg.romose@regionh.dk

