Aftale mellem
Region Midtjylland
og
Donorkorpsene i Region Midtjylland
om
betingelserne for afgivelse
og modtagelse af humant blod
for perioden fra 1/1 2020 til 31/12 2023

§1
Aftalens formål
Aftalens formål er at fastslå betingelserne for afgivelse og modtagelse af humant blod jfr.§ 3 og 5 i
lov nr. 295 af 27. april 2005 om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål.
Aftalen har endvidere til formål at sikre et godt og ligeværdigt samarbejde mellem aftalens parter.
Til yderligere styrkelse af samarbejdet er parterne enige om at der to gange årligt afholdes et møde
med deltagelse af repræsentanter fra Region Midtjylland, Blodcenter Midt og Bestyrelsen for
Bloddonorerne i Region Midtjylland. Blodcenter Midt sikre indkaldelse til møderne.
§2
Aftalens parter
Aftalens parter er Region Midtjylland og regionsbestyrelsen for bloddonorerne i Region
Midtjylland på vegne af donorkorpsene i Region Midtjylland
Der er pr. 1. januar 2020 følgende donorkorps i Region Midtjylland:
• Ringkøbing
• Skjern/Tarm
• Herning
• Holstebro/Struer
• Lemvig
• Grenå
• Horsens
• Randers
• Silkeborg
• Skive
• Aarhus
• Viborg
§3
Tappesteder i Region Midtjylland
Aftalens parter har løbende dialog om tappesteder og åbningstider.
Der er per 1. januar 2020 følgende tappesteder i Region Midtjylland.
• Sundhedshus Ringkøbing (Den mobile tappeenhed)
• Sundhedshus Tarm (Den mobile tappeenhed)
• Regionshospitalet Holstebro og Den mobile tappeenhed
• Regionshospitalet Herning og Den mobile tappeenhed

•
•
•
•
•
•
•
•

Regionshospitalet Lemvig (Den mobile tappeenhed)
Grenaa Sundhedshus
Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Randers
Regionshospitalet Silkeborg
Regionshospitalet Skive (Den mobile tappeenhed)
Regionshospitalet Viborg (Den mobile tappeenhed)
Århus Universitetshospital, Skejby

Der kan ske ændringer i forhold til Den mobile tappeenhed da det med tiden kan blive aktuelt at
bruge den flere af de ovennævnte lokaliteter. Endvidere kan placeringen af den mobile tappeenhed
ændres til umiddelbar nærhed af nævnte regionshospitaler under betingelse af forudgående høring
af donorernes regionsbestyrelse/berørte lokale donorkorps.
Blodcenter Midtjylland kan etablere tappesteder for Den mobile tappeenhed efter aftale med berørte
interessenter og efter forudgående høring af donorernes regionsbestyrelse/berørte lokale
donorkorps.
Forud for en eventuel nedlæggelse af et tappested skal regionsbestyrelsen og det enkelte berørte
donorkorps høres, og indkomne høringssvar skal indgå i overvejelserne.
Region Midtjylland anerkender, at fastsættelse af åbningstider for de enkelte tappesteder bør
indrettes med størst muligt hensyntagen til donorernes ønsker, idet der kun herved på lang sigt kan
sikres et velfungerende donorkorps til rådighed.
Ændringer i åbningstiderne foretages af Blodcentret i Region Midtjylland, dog således at berørte
donorkorps orienteres herom, og den umiddelbart ovenstående hensigtserklæring efterleves.
"Køreplanen" for Den mobile tappeenhed sendes til de lokale donorkorps og donorernes
regionsbestyrelse.
§4
Sikkerhed på tappestederne
Region Midtjylland følger de til enhver tid fastsatte regler vedrørende sikkerhed for donorer m.v.
§5
Service på tappestederne
I forbindelse med tapningen, vil der være drikkevarer m.v. til rådighed, ligeledes vil der i venterum
være nyere tidsskrifter og ugeblade til rådighed for donorerne på det enkelte tappested.
Udgifterne herved afholdes af Region Midtjylland.
Det tilstræbes at der forefindes for donor gratis parkeringsmulighed i nærheden af tappestedet.

§6
Måltal
Donorerne tappes efter det kliniske behov. I 2019 var forventningen, at der var behov for 38.000 42.000 fuldblodstapninger, 14.000-16.000 plasmaferesetapninger, og færre end 500 øvrige
specialtapninger (f.eks. trombafereser).
I årene der kommer (2020 – 2024) forventes et lignende antal fuldblodstapning og specialtapninger.
Antallet af plasmaferesetapninger forventes at stige i perioden, i det Region Midtjylland har
udarbejdet en plan for at kunne dække regionens andel af den nationale selvforsyning på området –
det forventes at antallet af plasmaferesetapninger i perioden vil nå 47.000
Justering af måltallene per tappested meddeles donorkorpsenes regionsbestyrelse inden kommende
kalenderårs begyndelse (senest december måned).
Fuldblodstapninger fordeles mellem tappestederne med ligeligt hensyn til de enkelte donorkorps’
størrelse (tappefrekvensen bør ikke overstige 1,7 tapninger per år), til blodbankernes logistiske
forhold som bemanding, tappekapacitet og hensigtsmæssig drift og til forsyningssikkerhed.
Fordelingen af fuldblodstapninger drøftes som et fast punkt på de aftalte møder (se §1)

§7
Gebyr
Fra 1. januar 2020 er tappegebyret 58,13 (2020 p/1) kr. pr. påbegyndt tapning til det enkelte
donorkorps, hvis donor har været benyttet. Tappegebyret gælder fuldblodstapninger,
plasmaferesetapninger og testtapninger.
Fra 1. januar 2012 afsætter Region Midtjylland 300.000 kr. pr. år (2012 p/1.) (1. januar 2020 er
beløbet 329.805 kr.), som bloddonorernes regionsbestyrelse kan bruge i forbindelse med initiativer
til gavn for bloddonorordningen.
Gebyret og puljemidlerne p/l-reguleres hvert år i henhold til den af Danske Regioner udmeldte
prisudviklingsprocent - første gang den 1. januar 2021 (p/1 fremskrivning af "øvrige udgifter").
Gebyret udbetales månedligt til de enkelte donorkorps i forhold til antal udførte tapninger i henhold
til aftale udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med møde i Skejby september 2013.
Ved mobile tapninger, f.eks. på større arbejdspladser, sker betaling til det donorkorps som donor er
tilmeldt. Donor tilhører det donorkorps, hvor donor har folkeregisteradresse, hvis ikke andet er
aftalt.

Såfremt der for aftalens parter sker væsentlige uforudsete ændringer af økonomiske karakter kan
gebyret genforhandles.
Der må ikke i Region Midtjylland tappes donorer, som ikke er tilmeldt et af regionens donorkorps.

§8
Transport/godtgørelse
Region Midtjylland og Bloddonorernes Regionsbestyrelse betragter donoropgaven som en god
gerning, som sker frivilligt og vederlagsfrit. Der vil i udgangspunktet således ikke blive udbetalt
anden form for godtgørelse end det aftalte tappegebyr til donorkorpset. I forbindelse medtapning
kan Region Midtjylland i særlige tilfælde arrangere befordring eller udbetale
befordringsgodtgørelse til donorerne.

§9
Erstatning
Region Midtjylland udbetaler erstatning for tøj eller andre effekter der ødelægges i forbindelse med
tapningen.
Donor er omfattet af lov om patientforsikring.
§ 10
Administration
Blodbankerne administrerer lister over de donorer, der er tilknyttet de enkelte donorkorps og sørger
for adresselister til brug for udsendelse af Magasinet Bloddonor.
Blodbankerne administrerer lister over de donorer, der er tilknyttet de enkelte donorkorps
Blodbankerne i Region Midtjylland sørger for indkaldelse af donorerne, dels i forbindelse med
tapning, dels indkaldelse af nye donorer til registrering og typebestemmelse.
Nye donorer skal have respons fra Blodbanken/det lokale tappested senest 14 dage efter at have
modtaget oplysning om tilmelding af donor fra Donorkorpset. Første henvendelse fra
Blodbanken/det lokale tappested skal som minimum indeholde en tilkendegivelse af, at donor er
registreret som kommende donor og vedkommende snarest vil blive indkaldt til blodprøvetagning.
Dette indarbejdes som et servicemål for Klinisk Immunologiske afdeling.
Donorer indkaldes efter
• Hospitalernes kliniske behov
• Blodbankens hensyn til forsyningssikkerhed med blodkomponenter
• Donors seneste tapning.

Det tilstræbes, at nye donorer indkaldes til blodprøvetagning senest otte uger efter tappestedet har
modtaget oplysning om tilmelding. Dette indarbejdes som et servicemål for de klinisk
immunologiske afdelinger på regionshospitalerne.
Tappestedernes ledelse sørger for indberetning til Bloddonorerne i Danmark og patientforsikringen
i tilfælde af, at donorskader opstår i forbindelse med donortapning og donortransport til og fra
tappestedet.

§ 11
Opgaver for de enkelte donorkorps i Region Midtjylland.
Donorkorpsene i Region Midtjylland evt. i samarbejde mellem flere donorkorps har følgende
kompetence og opgaver:
• Agitation og pressekontakt.
• Rekruttering og fastholdelse af donorer (donorfester, nåle, donorgaver, pelikaner m.v.).
• Afsked med donorer - kontakt med tidligere donorer.
• Mødevirksomhed/kurser for donorkorpsenes bestyrelse, agitatorer m.v.
• Information, herunder udsendelse af "Bloddonor", via medlemskab af BID. Udgifter til
udsendelse afholdes af Amgros.
• Regnskabsaflæggelse for det enkelte donorkorps.
• Lokalt eller større dækkende hvervekampagne i fornødent omfang, hvor afholdelse af
udgiften kan aftales nærmere med regionen.
• Rekruttering og uddannelse af frivillige, bestyrelsesmedlemmer, informatører m.v. (sammen
med BID).
• Sikre et godt samarbejde med blodbankens ansatte.
• Samarbejde med andre frivillige organisationer i lokalområdet og regionen.
• Donorsamarbejde, nationalt og internationalt.
• Udarbejdelse af oversigt over regnskaber for de enkelte donorkorps og Bloddonorerne i
Region Midt som til orientering fremsendes elektronisk til Administrationen i Region
Midtjylland via regionsbestyrelsen.

§ 12
Opgaver for Region Midtjylland.
Region Midtjylland har følgende opgaver:
1. At sørge for personale/donorpleje (god kundeservice) på det enkelte tappested.
2. At sørge for tidssvarende lokale, der mindst opfylder Lægemiddelstyreisens krav.
3. At give generel information til donorerne om ændringer af alle relevante forhold, herunder
ændringer i lovgivningen m.v. der har betydning for donorerne i regionen.
4. At samarbejde med landets øvrige regioner.
5. At sikre lavest mulige uddatering af blod.
6. Sikre nødvendig forplejning af donorerne i forbindelse med tapning

7. Udlevere fornøden informationsmateriale til donorerne, dels i forbindelse med nye donorer,
dels ved ændringer til eksisterende donorer.
8. Sørge for at registrering indrettes således, at der kan udtrækkes oplysninger om jubilarer mv.
efter kriterier, der nærmere aftales mellem det enkelte korps og tappestedet i det omfang det
er praktisk muligt.
9. At sørge for udlevering af gaver, nåle og lign. efter aftale med det enkelte donorkorps.
10. At udsende takkebreve ved donorophør pga. alder eller sygdom efter aftale med det enkelte
donorkorps.
11. At udsende indkaldelser fra donorkorpset til donorerne i forbindelse med
donorarrangementer. Blodbanken og donorkorpsene indgår aftale om de konkrete praktiske
forhold omkring udsendelse af materiale..
12. Hvis donor i forbindelse med flytning ønsker ændret tappested, er blodcenteret behjælpelig
hermed.
13. Efter nærmere aftale med de enkelte donorkorps, at stille de mobile tappebus til rådighed i
forbindelse med større agitationsfremstød, såfremt tappebussen er ledig. Bloddonorerne
dækker omkostninger til chaufføren, brændstof, etc. samt de ekstra udgifter, der vil blive i
forbindelse med omlægning af arbejdstid for rengøringspersonalet og det personale, der
fylder op til ugens tapninger
14. Efter oplysning fra de enkelte donorkorps om nye donorer sørge for indkaldelse,
blodtypebestemmelse m.v.
Der kan om fornødent indgås aftaler mellem det enkelte tappested og det lokale donorkorps om
ændret fordeling af de i § 11 og 12 opregnede arbejdsopgaver.
En sådan aftale skal forelægges bloddonorernes regionsbestyrelse til godkendelse.
§ 13
Varighed og opsigelse.
Nærværende aftale genforhandles hvert 4. år dog reguleres tappegebyr og puljemidler jfr. § 7.
Der skal orienteres om eventuelle ændringer i faktiske forhold i forbindelse med tapning til det
enkelte berørte donorkorps.
Der skal orienteres om eventuelle lovændringer eller andre forhold som betinger ændringer i aftalen
til bestyrelsen for bloddonorerne i Region Midtjylland.
Såfremt der for aftalens parter sker væsentlige uforudsete ændringer med betydelig indvirkning på
aftalen eller aftalens parter kan aftalen genforhandles.
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel, til udgangen af et kalenderår.
§ 14
Ikrafttrædelse.

Nærværende aftale træder i kraft 1. januar 2020.

