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Bloddonorer redder liv

Hver dag arbejdes der på højtryk for, at der skal 
være bloddonorer og blod nok til at foretage 
de nødvendige behandlinger af patienter på 
hospitalerne i Region Hovedstaden. Nina Zim-
mermanns historie herunder illustrerer fi nt, 
hvor vigtigt det er, at have et velfungerende do-
norkorps og blodbanksystem. 

”Nina var højgravid, og alt forløb, som det skul-
le. Hendes datter Ida på 3 år glædede sig til at 
blive storesøster. Pludselig steg Ninas blodtryk, 
og hun blev akut indlagt med svangerskabs-
forgiftning. På hospitalet vurderede de dog, at 
hendes tilstand var stabil. 

Da Nina vågnede næste morgen, sagde hun til 
personalet, at der var noget galt. Timerne gik, og 
da afdelingsjordmoderen kom, blev hun straks 
klar over, at der var noget helt galt. Men da var 
det desværre for sent ...

Ninas blodtryk var steget så drastisk, at moder-
kagen havde revet sig løs. Iltforbindelsen til den 
lille pige, som lå i hendes mave var blevet revet 
over. På grund af det høje blodtryk blev Ninas 
blodplader nedbrudt, og hun blødte fra et stort 
åbent sår der, hvor moderkagen havde siddet 
fast. Lægerne kunne ikke foretage kejsersnit, for 
så ville hun forbløde.

Nina måtte føde sin lille pige, velvidende at hun 
ikke længere ville være i live, når hun kom ud. 
Hun fødte en skøn pige, som blev lagt på hen-
des mave så fi n og varm. Hun lagde hånden på 
hendes bryst og mærkede, at det lille hjerte ikke 
længere slog. Nina kunne være blevet liggende 
der med sin lille datter hos sig altid. 

Men efter kort tid var hun nødt til at slippe hende, 
for hendes egen tilstand var kritisk. Nina svævede 
mellem liv og død og blev akut kørt på intensiv, 
hvor hun modtog 7 portioner blod. De 7 portioner 
blod var fra 7 mennesker, som hun i dag er evigt 
taknemmelig. De reddede hendes liv!”

Det er i dag 14 år siden, at Nina havde brug for blod. 
Heldigvis har hun siden da fået en søn, Mike, 

og Ida blev alligevel storesøster. Her ses 
familien samlet i hjemmet i Greve. 
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Hvilke patienter får blod?

Alt blod tappet i Danmark bruges til patientbehandling på de danske hospitaler.
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En portion blod kan hjælpe tre patienter!

Når du giver blod afleverer du 450 ml, som 
herefter bliver centrifugeret og delt i forskellige 
blodkomponenter: røde blodlegemer, plasma 

og blodplader. Det betyder, at én portion kan 
være med til at forbedre livskvaliteten eller i 
sidste ende redde livet for 3 forskellige patienter. 

Bruges til behandling  
af kræft

Bruges til patienter  
med akut større blodtab

Bruges til patienter  
med sygdomme i blodet

39%

12%

5%

Bruges til behandling af  
hjerte-/karsygdomme og 
lungesygdomme

Bruges til patienter med  
sygdomme i fordøjelsessystemet

Bruges til øvrige patienter 
 – herunder fødsler

20%

11%

13%



Det er hurtigt og nemt at give blod

Vi har brug for dig, hvis du:

Et lille prik i armen, 10 minutter på langs, lidt 
at drikke og du har givet blod. Inden da skal du 
besvare et par spørgsmål omkring din generelle 
sundhedstilstand. Det er vigtigt for os at vide, 
hvis du eksempelvis har været syg, får medicin 
eller har været ude at rejse i et malariaområde.

En portion blod er på 450 ml, men din krop gen-
danner hurtigt væsken. Hver gang du giver en 
portion blod tjekker vi efterfølgende din hæ-
moglobinværdi, og du får tilsendt jerntabletter, 
hvis du har brug for det. Du kan selv følge med i 
dine værdier via givblod.dk. 

Langt de fleste mærker ikke, at de har givet blod, 
men dyrker du meget sport, kan det være en 
god idé at tage den med ro resten af dagen.

Alle blodbanker i Region Hovedstaden har indført 
anvendelse af fingeraftryk som hurtig og sikker 
identitetskontrol af donorerne. Fingeraftrykket 
forhindrer forbytninger. Proceduren er godkendt 
af Datatilsynet og af Sundhedsstyrelsen. 

I Danmark bliver hver en dråbe af vores donor-
blod anvendt til patientbehandling. Hvert år 
må tusindvis af donorer stoppe på grund af syg-
dom eller alder, så vi har brug for nye donorer og 
for alle blodtyper. 

. Er mellem 17* og 67** år       

. Er sund og rask       

. Vejer mindst 50 kg
 
Langt de fleste kan blive bloddonorer. Dog vil der være perioder i dit liv, hvor du ikke kan give blod. 
Det drejer sig oftest om graviditet, rejsekarantæne, allergi, sygdom o.l. Tjek, om du kan blive donor 
på givblod.dk.

  * 17-årige skal, ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning, medbringe en underskrevet værgeerklæring første gang,  
de møder i blodbanken. Værgeerklæring kan downloades på givblod.dk - under tilmelding.

**Du kan give blod, indtil dagen før du fylder 67, og du kan tilmelde dig som ny donor, indtil du fylder 60 år.
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Ofte stillede spørgsmål
.  Er det ligegyldigt, hvilken blodtype jeg har? 

Ja, vi har brug for alle typer blod! Vi har specielt brug for meget blod fra de mest almindelige blodtyper, 
da det kan anvendes til flest patienter. Din blodtype bliver bestemt, første gang du giver blod.

.  Må jeg give blod, når jeg har fået en tatovering eller en piercing? 
Ja, men der skal være gået 4 måneder fra den dag, du har fået den, på grund af faren for smitsom 
leverbetændelse.

.  Må jeg give blod, hvis jeg får akupunktur? 
Akupunktur udført af autoriseret sundhedspersonale giver IKKE karantæne i forhold til 
bloddonation. Disse faggrupper er: Læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, klinikske diætister, radiografer, bandagister, 
kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere og kontaktlinseoptikere, fodterapeuter, social- og 
sundhedsassistenter. Akupunktur udført af andre giver 4 måneders karantæne.

.  Må jeg dyrke ubeskyttet sex med min faste partner? 
Ja, hvis din partner ikke tilhører en af risikogrupperne – og I har fuld tillid til hinanden.  
Læs mere på www.givblod.dk under Karantæneregler. 

.  Hvorfor skal jeg oplyse om eksempelvis usikker sex, når I alligevel undersøger blodet? 
Selvom blodet testes, kan man ikke opnå 100 % sikkerhed. Du udsætter derfor andre 
(patienterne) for fare, hvis du ikke svarer ærligt på dit spørgeskema. Er du i tvivl, bør du  
vente med at give blod og i stedet gå til din læge eller en HIV-klinik.

.  Kan jeg risikere at blive smittet med f.eks. HIV ved at give blod? 
Nej, man kan ikke blive smittet med hverken HIV eller noget andet ved at give blod. Der bruges 
engangskanyler hver gang, og dit blod er således ikke i kontakt med noget som helst, der kan 
overføre smitte.

.  Skal jeg give blod der hvor jeg bor? 
Nej – du bestemmer selv, hvilken blodbank der passer dig bedst. Du kan se, hvor det er muligt at 
give blod henne i Region Hovedstaden på www.givblod.dk.

.  Skal jeg bestille tid? 
For at undgå unødig ventetid for dig samt sikre effektiv bemanding i blodbanken er det vigtigt, 
at du bestiller en tid til at give blod. Det kan du nemt gøre på www.givblod.dk, når du er blevet 
registreret og har modtaget en velkomstmail. Vær dog opmærksom på, at der skal gå 60 dage, fra 
du bliver registreret, til du kan give blod 1. gang. Det er en karantæne, som alle nye donorer får.

Har du et spørgsmål, som du ikke finder svar på via www.givblod.dk, er du velkommen til at sende 
dit spørgsmål til givblod@givblod.dk.
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Bliv bloddonor som det passer dig!
. Blodbankdonor
 Vælg frit mellem 8 blodbanker i Region Hovedstaden.
 Se kontaktoplysninger og åbningstider på givblod.dk

. Mobildonor
 Får din virksomhed eller dit uddannelsessted besøg af Den Mobile Blodbank, vil det være nemt
 at give blod på den måde. Alternativt kan du give blod, når Den Mobile Blodbank besøger lokal-
 områderne. Se tid og sted for Den Mobile Blodbank på givblod.dk

Sådan fordeler blodtyperne sig i Danmark

A RhD pos
37%

0 RhD pos
35%

B RhD pos
8%

AB RhD pos
4%

A RhD neg
7%

0 RhD neg
6 %

B RhD neg
2 %

AB RhD neg
1%
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 CBS, Solbjerg Plads
 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 DTU - Danmarks Tekniske Universitet
 KUA – Det Humanistiske Fakultet

Jeg ønsker at melde mig som bloddonor:
(Sæt kryds der, hvor du ønsker at give blod)

Mange virksomheder med mere end 800 ansatte

H. Lundbeck, COWI, Topdanmark, Tryg og mange flere! 
Se om din virksomhed får besøg på www.givblod.dk

Blodbanker i RegionH
 Frederiksberg
 Frederikssund
 Gentofte
 Hillerød

 Hvidovre
 Rigshospitalet
 Rønne

Lokalområder på Sjælland
Den Mobile Blodbank besøger:

 Albertslund
 Allerød
 Amager
 Bagsværd
 Ballerup
 Birkerød
 Dragør
 Espergærde
 Farum

 Glostrup
 Greve
 Hedehusene
 Helsinge
 Helsingør
 Herlev
 Hørsholm
 Ishøj
 Kgs. Lyngby

 Smørum
 Solrød Strand
 Stenløse
 Tårnby
 Tåstrup
 Værløse
 Ølstykke

Uddannelsessteder

Du er altid velkommen til at ringe på tlf. 70 10 61 11 for at få mere information.

Se
n

d 
ve

n
lig

st
 h

el
e 

si
d

en

✂



Tilm
eldingskupon

Sæ
t kryds på bagsiden af denn

e kupon ved det sted, du øn
sker at give blod

N
avn

A
dresse

P
ostn

r. og b
y

A
rb

ejdsp
lads

Fødselsdato
E-m

ail

Telefon
 privat

Telefon
 p

å arb
ejdsp

lads

.  
H

u
sk, at du

 også kan
 h

jæ
lpe ved at give det gode bu

dskab videre i din
 om

gan
gskreds!

Rathsacksvej 6, 1862 Frederiksberg C

infofolder gb05

G
ivB

lod
+

 +
 +

 11427 +
 +

 +
0893 S

jæ
lland U

S
F B

Sen
d

es u
fran

keret
G

ivB
lo

d
b

etaler p
o

rto
en


