
Referat af møde i donorkorps Østsjælland. 

Tirsdag den 19. marts kl. 17.30 på Restaurant Bones i Køge. 

Til stede: Jane, Sus, Hanne og Sven 

Pkt. 1 ½ tilføjet: Hjemmesiden. Skal vi bevare eller droppe den? 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning. Godkendt.  

Vi godkender referat sådan, at hvert medlem kan indgive bemærkninger til referatet indtil 14 dage efter 

at have modtaget det. Bemærkninger indføres i referatet.  

 

1 ½. Hjemmesiden 

Beslutning. Vi lukker hjemmesiden. Og opfordrer landskontoret til at overtage det indholdsmæssige. Vi 

leverer i forvejen oplysninger om bestyrelse, regnskab mm. til landskontoret.  Vi foreslår, at 

landskontoret giver alle korps i landet plads på donor.dk 

 

2. Orientering om livet i Køge Blodbank 

Jane beretter om livets gang i blodbanken. 

Beslutning. I gennemsnit tilgang af 10 nye donorer ugentligt. God stemning. Et rigtigt velfungerende sted. 

Influencers opslag på Instagram har givet tilgang af 2.000 nye donorer – alene hos os! 

 

3. Donorreception 

På grund af GDPR og misforståelser i Immonologisk afdeling, Næstved, var det nødvendigt at aflyse den 

planlagte reception i november 2018. 

Der er derfor behov for at vi planlægger ny reception. 

Immonologisk afdeling har meddelt os, at de kan invitere donorer på vores vegne, hvis de modtager 

følgende oplysninger: 

Immonologisk afdeling: 

Vi vil rigtig gerne indkalde de donorer I ønsker til et arrangement. Kan vi få Jer til det via nae-

transfusion@regionsjaelland.dk 

mailto:nae-transfusion@regionsjaelland.dk
mailto:nae-transfusion@regionsjaelland.dk


Det er desværre for spinkelt, hvis det kun sendes til mig. Så kan der blive lavet et udtræk 

efter det i ønsker og vi kan sende invitationer ud. 

Vi har brug for:  

Hvilket(e) tappested. 

Periode: dd.mm.åå-dd.mm.åå 

Hvilken type donorer: antial tapninger opnået pr slutdato 

Samt en invitation i pdf eller Word format. 

Det er ikke fordi vi ikke vil, men denne omvæltning har ikke været sat på skinner endnu. 

 

Vi vedtog i sidste møde:   

Den af Immonologisk afdeling foreslåede måde at invitere til reception på kan ikke accepteres. 

Vi beder om at modtage besked (løbende), når der har været 5 100-gangsdonorer. Immonologisk afdeling 

må sikre GDPR (Evt. ved at kontakte dem og bede om tilladelse til at udlevere deres navn og mailadresse 

til os). 

Når vi har modtaget 5 navne incl. mailadresser + oplysning om hvorvidt de har modtaget pelikan i 

blodbanken, arrangerer vi selv receptionen. 

Der kan være flere end 5 100-gangs donorer til næste reception. Vi beder Immonologisk afdeling oplyse 

100-gangs donorer siden 1. februar 2018. 

Transfusionscentret har nu implementeret en samtykkeerklæring og vi forventer den ændret, så den også 

muliggør udlevering af navn og adresse til donorkorpset. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at vi planlægger næste reception. 

Beslutning. Vi planlægger reception den 25. maj 2019. Deltagere 100-gangs, 125-gangs og 150-gangs, hvis 

der måtte være nogen. 

Sven leverer alt det ønskede til Transfusionscentret, der forestår udsendelse af indbydelse. Vi skal have 

antal deltagere (donorer og deres nærmeste familie) og oplysning om hvorvidt de har modtaget Pelikan 

e.lign. 

Sven undersøger sted(er) for afholdelse af reception. Det må gerne være et sted, hvor vi kan ”være lidt 

for os selv”. 

 

4. Nedlæggelse af mobiltapning i Faxe og Haslev 

Immonologisk afdeling: 

Tak for din fine udlægning og velvilje til at få det til at fungere, 

Vi har formentlig et oplæg klar i løbet af næste uge, som vi sender til Jer først. 



 
De bedste hilsner 

Keld 

With kind regards / Cordialement /Mit freundlichen Grüßen/ Saludos Cordiales 
/ Cordiali saluti / االحترام فائق بقبول تفضلوا 

Keld M. Homburg 

Ledende overlæge, Ph.D. 

Klinisk Immunologi 

Region Sjælland 

Vævs- og transfusionscenter 

Ringstedgade 77B 

4700 Næstved 

Danmark 

Tlf: +45 56 51 22 60 /mob +45 24 61 85 07/ fax +45 56 51 22 99 

http://www.regionsjaelland.dk/ 

 
Fra: Sven Gerner Nielsen <svengerner@live.dk> 
Sendt: 24. oktober 2018 17:08 
Til: Hanne Warchot; Anne Grethe Juul Brorson; 'Emma Auerbach Olsen'; Heine Schmidt 
Cc: Keld Homburg 
Emne: VS: Re: Fortrolig orientering  

  

Kære Bestyrelse. 
Som I kan se nedenfor var jeg indbudt til møde i Transfusionscenteret/Næstved i mandags. 
Sammen med repræsentanter fra andre korps med mobile tappesteder. 
Vi blev forelagt en plan, der udtager en udtjent tappebus af tjeneste. Den tilbageblevne tappebus 
skal så betjene hele regionen. 
Den vil holde i Nakskov, Vordingborg, Ringsted og to steder i Kalundborg. I perioder af 2 eller 3 
uger ad gangen. 
Det betyder for os lukning af Haslev og Faxe. 
Der er flere grunde for det: 
Behovet for fuldblodstapninger er faldende. 
Antallet af donorer er faldende. 
Behovet for plasmaferese er stigende. Foretages de store steder. 
Der er (for) mange donorer på de små tappesteder, som udebliver trods aftale. Op til 40%! 
Det koster i gennemsnit 75 kr. mere at tappe en 1/2 liter blod i et lille mobilt tappested end i de 
stationære. 
De tænker at implementere ændringerne pr. 1. september 2019. Og alle donorer vil blive 
personligt (ved fremmøde i bussen) orienteret og inviteret til at skifte tappested. I vores tilfælde til 
Næstved eller til Køge. 
Alle omkring bordet kunne se fornuften i deres plan. 
Vi blev derfor enige om: 

 at Keld holder os tæt orienteret om beslutningsprocessen i Regionen (Regionsrådet skal 
træffe beslutningen) 

 at Keld sender sagsfremstilling til os incl. en kommunikationsplan med tilhørende 
pressemeddelelse. 

http://www.regionsjaelland.dk/


Jeg havde gerne set et oplæg inden mødet. Det havde givet os en chance for at drøfte det i vores 
bestyrelse inden mødet mandag.  

Men når det er sagt virkede Keld og co. ærlige og deres plan fornuftig. 

Beslutningen skal forventeligt tages inden årets udgang.  

Så jeg synes vi skal hjælpe Keld og co. med at gennemføre ændringen pænt. 

 

Der er i skrivende stund ikke modtaget noget. 

 

Vi vedtog i sidste møde: 

 Bestyrelsen er i udgangspunktet enig i grundlaget for at afvikle de mobile tappesteder i Faxe og 

i Haslev. 

Men der er gået 7 uger siden mødet i Immonologisk afdeling og der er ingen information 

modtaget i perioden. Vi konstaterer derfor, at processen foregår lukket og forbeholder os derfor 

frit at kunne tage stilling, når en eventuel beslutning måtte foreligge. 

Transfusionscenter oplyste i regionsbestyrelsesmøde den 13. marts, at sagen er sendt til ny bearbejdning 

med henblik på at udfærdige en mindre centralistisk model. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at vi tager sagen forfra, når og hvis den bliver fremsat. 

 

Beslutning. Der er gået 5 måneder uden information fra Transfusionscentret. Keld Homburg oplyste i 

Regionsbestyrelsesmøde, at centret har fået sagen retur fra Regionens ledelse. Der ønskes en mindre 

centralistisk udgave. 

Vi betragter sagen som udgået og afventer nyt eventuelt udspil. Vi deltager kun i møder såfremt vi får 

tilsendt dagsorden/forslag til ny struktur. 

 

 

5. Status for regnskab og regnskabsfunktion 

Kasserer oplyser, at kassebeholdningen udgør ca. 350.000 kr. 



Formanden blev af Transfusionscenteret stillet i udsigt at modtage tal for donorer i område Østsjælland, så 

dette kunne indgå i bestyrelsens vurdering. Der er ikke modtaget noget. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at vi afventer tal for udviklingen i donorerne 

Beslutning. Regnskab 2018 forventes afsluttet snarligt og indsendt til landskontoret.  

Kassebeholdningen udgør p.t. ca. 350.000 kr. Enighed om at det er i overkanten. Vi forventer dog 

nedgang i forbindelse med lavere tappegebyr i 2020 og vi opbygger fortsat beholdning med henblik på 

kampagne for hvervning af plasmadonorer. 

 

6. Indsats for hvervning af unge donorer via de sociale medier. 

Emma melder, at hun gerne vi styre hvervning af donorer via de sociale medier – Facebook og Instagram. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at vi bifalder Emmas melding og enes om at understøtte hendes indsats økonomisk 

hvis det kræves. 

Beslutning. Emma har bestyrelsens fulde opbakning. Enighed om at hvervning fremover må ske via 

internet/sociale medier. Også grønt lys til udgifter – efter kontakt til formanden. 

 

 

7. Budget 2019 - orientering 

Anne Grethe har udarbejdet et justeret budget i forbindelse med kritisk gennemgang af regnskab 2018. 

Sus har udarbejdet nyt revideret Budget 2019. Budgettet balancerer med indtægt på 190.000 kr. og 

udgift på 187.000 kr. Administration, møder, kurser mm. 35.000 kr. Rejseudgifter 5.000 kr. Donorgaver 

mm. 92.000 kr. Information og agitation 25.000 kr. Budgettet blev omdelt. 

Enighed om at udgå af aftale om notesblokke på bibliotekerne. 

 

 

8. Regionsaftale 2019 – 2022. 

Regionsaftalen 2019 – 2022 er underskrevet og orientering blev givet på Regionsbestyrelsesmøde den 14. 

marts. 

Tappegebyr for 2019 er 56 kr. Tappegebyr for 2020 er 48 kr. En reduktion på 14% 



Regionspulje er beskåret og 45 % tilbageføres til administrativ funktion i Transfusionscentret. Tilbage er 

308.000 kr. 

For 2019 er beløbet bundet i aftale om reklamebiler. 

Formanden orienterer i øvrigt om aftalen. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at vi foreslår reklamebilerne afskaffet og puljen åbnet for nye tiltag. 

Beslutning 

Bilag: 

Scan fra HH 
Drift.msg

Scan fra HH 
Drift.msg

 

 

Beslutning. Tappegebyret nedsat fra 56 kr. til 48 kr. i 2020 (Pl-reguleres). Regionspuljen reduceret og 45% 

tilbageføres til Transfusionscentret. Rest 308.000 kr. Disse er bundet i aftale om reklamer på taxaer. 

Sven sendes ”i byen” med forslag om ophør af taxa-reklamer, så puljen kan søges til nye initiativer. 

 

9. Kaffemaskine i Blodbank Køge. 

Jane oplyser, at Region Sjælland ikke længere vil finansiere serviceeftersyn af kaffeautomat. Hun spørger 

derfor om vi er villige til at overtage den fulde drift af automaten? 

Anne Grethe oplyser, at korpset har betalt afregning for 4. kvartal 2017 og første kvartal 2019. Ikke for 

øvrige kvartaler i 2019. 

Såfremt vi skal overtage hele driften oplyser Anne Grethe, at udgiften vil udgøre ca. 15.000 kr. årligt. 

Det bør indgå i overvejelsen,  

at der ikke er kaffeautomater i de mobile blodbanker, 

at donorer modtager drikkelse i forbindelse med tapning, 

at kaffe eventuelt kunne tilvejebringes ved kogekande og diverse blandingspulvere. 

Indstilling 

Anne Grethe indstiller, at vi betaler udgiften. 

Formanden er skeptisk, da han forventer at donorer kommer hurtigt til (minus ventetid) og derfor ikke har 

glæde af kaffeautomaten. 



Beslutning. Enighed om ikke at betale drift af kaffeautomat. I stedet opsætter Blodbanken en elkoger og 

forskellige (lækre!) kaffeblandinger. 

 

10. Gaver til 175 gangs og 200 gangs og .. 

Det blev på Regionsbestyrelsesmøde den 14. marts foreslået, at gavepolitikken udvides så der er nationale 

retningslinier for gaver til donorer, som er blevet tappet mere end 150 gange. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at vi foreslår gaveudvalget at færdiggøre gavepolitikken så den dækker alle donorer. 

Beslutning. Vi opfordrer gaveudvalget til at udfærdige politikken, så alle donorer dækkes af den. 

 

11. Eventuelt 

Orientering om køb af pelikaner. Sven foreslår tilbagekøb af pelikaner fra DBA og andre steder. 

Orientering om anerkendelse til bloddonorer og til plasmadonorer. Sven foreslår parallel 

anerkendelsespolitik til plasmadonorer. Plasmadonorer kan tappes hver 14. dag, de kan derfor ”nå” 

Pelikanen meget tidligere end bloddonorer. Plasmadonorer donerer ”kun” plasma – ikke alt blod. 

Orientering om placering af blodbank i Køge. Fortsat uvist, men der arbejdes nu på en løsning.  

Orientering om placering af Transfusionscenter. Det indgår i arbejde med placering af blodbank, at også 

Transfusionscentret måske skal flyttes. 

Orientering om kursustilbud. Sven rundsender tilbud om workshop den 4. maj i Midtjylland. Emne: 

Bestyrelsesarbejde. 

 

Næste møde den 17. september 2019 kl. 17.30 Restaurant Bones i Køge. 

Jane giver melding om tidspunkt når hun er sikker i sin arbejdsplan. 


