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Bioanalytiker i blodbanken:

Homoseksuelle må ikke donere blod
Holger Dahl Greisen
har i 16 år arbejdet
for at holde Roskilde
Sygehus velforsynede med blod. En af
udfordringerne er de
omskiftelige karantæneregler.
Af Holger Vincents

”Når donorer kommer ind,
starter de altid med at udfylde et spørgeskema. Og
har de svaret korrekt, eller
sagt på en anden måde, som
vi gerne vil have, så bliver
de godkendt til tapning”,
forklarer Holger Dahl Greisen, der er bioanalytiker på
Roskilde Sygehus, hvor han
har arbejdet i blodbanken
siden 2000.
Og selvom arbejdet måske på overfladen kunne
synes at indebære en hvis
element af repetition, er der
noget der er konstant foranderligt, nemlig karantænereglerne, som kan sende

blodbankens donorer ud på
sidelinjen i kortere og længere perioder, alt efter om
de er blevet forkølede, har
taget medicin, eller har opholdt sig i en del af verden,
hvor eksotiske sygdomme
florerer.
”Karantænereglerne bevæger sig hele tiden, der
kommer hele tiden nye
dilemmaer. Nye eksotiske
sygdomme. Inden for de
sidste fem års tid har vi haft
en del problemer med vestnilfeberen, der har gjort, at
selv Europa bliver karantæneramt. Men det er et område, der altid er fuldstændig
check på”, forklarer Holger
Dahl Greisen.

Bøsser kan ikke tappes
Men der er også mere liberale sider til karantænereglerne. Eksempelvis giver
en enkelt hashjoint kun et
enkelt døgns karantæne,
og donorer der har indtaget
hård narkotika som LSD og
Ecstasy kan også lade sig
tappe fire uger efter indtagelse. Kun stiknarkomani
giver permanet udelukkelse
fra blodbankens egne nåle.
Der er til gengæld mere

håndfast karantænepolitik
fra den nationale komite
af læger, der fastsætter reglerne, når det kommer til
sex. Kontakt med en prostitueret giver fire ugers
karantæne, mens sex i mellem mænd helt udelukker
potentielle donorer for altid.
”Det er stadig opfattelsen,
at bøsser udgør en højrisikogruppe i forhold til at udsætte sig selv for Hiv-smitte
end heteroseksuelle, men
det spørgsmål bliver jævnligt vendt i hele Europa, for
der er jo en høj grad af diskrimination forbundet med
at sige, at homoseksuelle
mænd ikke kan blive tappet”, siger Holger Dahl Greisen, der engang i mellem
oplever at må afvise potentielle mandlige donorer, på
grund af eksperimenter i
ungdomsårene.
”Det er svært for dem
at forstå, og det vil jeg da
på sin vis give dem ret i,
for hvis man har haft en
engangsforestilling til en
fuld teenagefest og efterfølgende har levet et
liv med kone og børn,
så er det da også at få en

Holger Dahl Greisen har arbejdet 16 år i blodbanken på Roskilde Sygehus, hvor han sammen med et hold
af kollegaer er med til at sikre donorernes velbefindende og ikke mindst, at det donorede blod lever op til
myndighedernes høje kvalitetskrav.

over nakken, for vi stempler dem jo for altid, og det

synes jeg er svært at forklare dem. Men regler er

regler”, siger bioanalytikeren.

Et effektivt men skånsomt og miljøvenligt
middel mod sorte skjolder, mos og flisepest
skånsom behandling
med de rigtige maskiner. Og skal det holde
år efter år, så anbefaler
jeg en kombineret løsning med efterfølgende
imprægnering.” siger
Peter Ringstrøm.

Hvorfor vælge imprægnering?

”Du kender det sikkert allerede. Den
smukke terrasse der før stod fin og ren er
nu dækket af sorte skjolder. Mos har sat sig
mellem fliserne og flisepesten har bredt sig
til grimme store skjolder. Der findes mange

metoder til at få dem rene og fine igen. Og
der er masser af myter om hvordan man
skal gøre. Jeg har arbejdet med afrensning
og vedligeholdelse siden 1997. Det er i virkeligheden ret simpelt. Det handler om en
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Når du vælger at imVi afrenser alle slags sten skånsomt og miljømæssigt korrekt.
prægnere fliserne efter
sten blot til en imprægnering er dette også
afrensning forebygger du
indtrængning af vand og de grønne belæg- muligt. Giv din terrasse eller nyanlagte indninger såsom alger og mos, får svært ved at kørsel behandling med det samme, så får
sætte sig fast. Det forebygger også frostska- du det bedste resultat.
der og giver dine sten en længere levetid. Ring for et uforpligtende besøg og tilbud.
Det giver god mening at spare lidt på natu- Jeg kommer altid selv forbi og vurderer
rens resourcer, for hvorfor lægge nye sten, opgavens omfang slutter indehaver Peter
Ringstrøm.
når de gamle sten bliver som nye.

Hvad kan renses og imprægneres?

Vi afrenser alle slags sten og det samme
gælder for imprægnering. Trænger dine

”hvorfor lægge nye sten, når de
gamle sten bliver som nye”

Vi kommer
gerne med e
uforpligten t
de
tilbud

