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Bloddonorer i Roskilde er meget
tilfredse med blodbanken
Stemningen er god
og ventetiden kort.
Til gengæld halter det
en smule med parkeringsforholdene, viser
den seneste donortilfredshedsundersøgelse.
Af Holger Vincents

99 procent af bloddonorerne, der er tilknyttet blodbanken på Roskilde Sygehus, erklærer sig samlet set
’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med at være donor.
Det viser en ny undersøgelse fra Region Sjælland. Det
placerer Roskilde på samme
niveau som gennemsnittet i
regionen, og det samme billede gentager sig, når donorerne bliver spurgt til stemningen i blodbanken.
”Vi arbejder som bloddonor bevægelse med, at
sygehusene er klar over, at
dem der kommer som donorer bør have en anden
status end patienter, fordi
donorerne kommer frivilligt
for at give blod til folk, der
trænger til det. Når man så
har sådan en undersøgelse,

Svend Berthelsen er formand for
Bloddonorerne i Roskilde og arbejder i samarbejde med Roskilde
Sygehus på at tiltrække nye og
ikke mindst sikre tilfredsheden
blandt de eksisterende donorer.
Stenholm klar til at tage imod og
sikre donorernes velbefindende.
Når man ankommer til blodbanken på Roskilde Sygehus står blandt andre sygeplejeskerne Vickie Buhl (tv) og Anna Lena klar.

kan vi se, at det er lykkedes
for sygehuset og donorerne
at nå hinanden, og det er
meget glædeligt”, forklarer
formanden for Bloddonorerne i Roskilde Svend Berthelsen.
I forhold til ventetiden
inden tapning udmærker
blodbanken på Roskilde
Sygehus sig, da hele 64 procent oplever at blive lagt på
briksen inden for de første
fem minutter, når de ankommer til blodbanken.

”Vi tilstræber os hele tiden at arbejde smidigt og
præcist og bruge så lidt af
donorernes tid som muligt”,
siger Svend Berthelsen.

Flere p-pladser
Et område, hvor Roskildes
blodbank, ifølge undersøgelsen, er bagud på point er
i forhold til parkeringen ved
sygehuset. Her er kun 25
procent af bloddonorerne

enten ’meget tilfredse’ eller
’tilfredse’ og hele en tredjedel slet ikke bruger ikke
parkeringspladsen.
”Tidligere undersøgelser
har vist, at donorerne ønskede flere parkeringspladser, og derfor har vi for kort
tid siden udvidet fra tre til
tolv pladser, og det kan godt
være folk endnu ikke er klar
over, at det er sket. Men
samtidig er undersøgelsen

også et udtryk for, at vi har
mange lokale donorer og
pendlere, der udnytter den

korte afstand til stationen”,
siger formanden for Bloddonorerne i Roskilde.

Fakta:
Bloddonorerne i Roskilde søger nye bloddonorer til
blodbanken på Roskilde Sygehus. Interesserede kan
finde mere information på www.roskildedonor.dk.
På hjemmesiden kan man også finde hele donortilfredshedsundersøgelsen.

”Det virker temmelig effektivt”
minimumsintervallet
for
mandlige donorer, mens
kvinder skal gå fire måneder imellem hver tapning.
Netop tapningen tager små
ti minutter, hvorefter den
står på et stykke chokolade og en sodavand, inden
blod, og det bliver han ved donoren igen kan forlade
med, indtil han falder for blodbanken. Sidstnævnte
aldersgrænsen, næste gang regel er til for at sikre, at
bloddonohan skal
rerne ikke
fejre sin
bliver dårfødsels”Du kan jo risikere at komme
lige, efter
dag.
ud for et eller andet, hvor
de har af”Det er
givet deet spørgsdu skal have blod. Så må du
res bidrag.
mål om
ligesom også bidrage til
Men det
at hjælpe,
er nu ikke
og så er
festlighederne og donere”
et
prodet samblem Lars
tidig en
form for forsikring, for du Carlsen har oplevet i sin
kan jo risikere at komme ud lange karriere som donor.
”Det er en ordentlig pløk
for et eller andet, hvor du
skal have blod. Så må du li- (nål red.) ikke, og den er rigesom også bidrage til fest- melig skarp. Men nej der er
lighederne og donere”, siger intet ubehag ved det. Den
eneste gang jeg har mærket
Lars Carlsen.
Den
roskildensiske noget, var engang hvor jeg
bloddonor er fast gæst på var ude og spille håndbold
blodbankens briks hver direkte fra en tapning. Efter
tredje måned, hvilket er tre kvarter for fuld hammer,

Lars Carlsen har doneret blod 110 gange og har
ingen planer om at stoppe. ”Det er en form for
forsikring, du håber på aldrig at få brug for”,
siger den flittige bloddonor.
Af Holger Vincents

Lars Carlsen har gennem en langt liv doneret cirka 55 liter blod, fordelt på 110 tapninger. Da hver tapning kan hjælpe tre mennesker, er
der således 330 patienter, der har nydt godt af den erfarne bloddonors
gaver.

”Jeg har været en del i udlandet, hvor folk, der kommer på hospitalet, skal have
venner og familie til at donere blod, før de selv kan
modtage noget”, siger en af
Danmarks flittigste bloddonorer.
Og det er Lars Carlsen,
for det er blevet til mange liter i årenes løb. 55 for
at være helt præcis. Siden
han fyldte 18 år har den i
dag 66-årige kemiingeniør
været en meget konstant
gæst i blodbanken, og det er
derfor også blevet til mange livgivende gaver til glæde for trafikofre, blødere og
leukæmipatienter. Godt 110
gange, herunder 100 gange
på Roskilde Sygehus, har
han doneret 495 mililiter

var jeg nødt til at sidde lidt
ned”, forklarer Lars Carlsen.
Udover de udeblivende
fysiske gener i forbindelse
med de mange bloddonationer er Lars Carlsen godt
tilfreds med den behandling, han får i blodbanken
på Roskilde Sygehus.
”Det virker temmelig effektivt. Når du ankommer
til blodbanken, og der er
selvfølgelig en række ting,
som de skal vide, som for
eksempel, om du har fået
medicin og andre ting og
sager, for det er man jo ikke
interesseret i bliver distribueret videre til modtager.
Men det super effektivt, og
nu er spørgeskemaet oven
i købet blevet elektronisk”,
fortæller bloddonoren.

Læs mere på side 14

