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Velkommen! 

 

I dette hæfte kan du læse 3 interviews med nogle modige 

mennesker, der fortæller om hvordan det er at være 

knoglemarvsdonor. 

 

Hvad er formålet med hæftet? 

 

Formålet med hæftet er at skabe fokus på 

knoglemarvsdonation, og måske få en bedre indsigt i, hvad det 

er, hvorfor og hvordan. 

 

 



Navn: Michael Skafte 

Alder: 36 

For ca. 10 år siden tog Michael 

valget om at blive 

knoglemarvsdonor, og han er det 

stadig den dag i dag. 

Det var en helt almindelig dag, 

Michael var bloddonor, og skulle 

til tapning i blodbanken. Det var 

her han så brochuren om 

knoglemarvsdonation. Det 

forekom meget naturligt for 

Michael, at sige ja til rollen som 

knoglemarvsdonor, da han i 

forvejen donerede blod 4 gange 

om året. 

Det var ikke svært for Michael at 

blive knoglemarvsdonor. Han 

skulle blot udfylde et 

spørgeskema, aflevere det i 

blodbanken, og have taget 

blodprøve for at se hans 

knoglemarvs donor match. 

Michael har det fint med at være 

donor, og det er ikke noget han 

tænker over i hverdagen, udover 

når han er til tapning i 

blodbanken. 

Der har ikke været behov for 

Michaels donation endnu, men 

når dagen kommer er han klar; 

”Egentlig nervøs er jeg ikke. Ved 

alle indlæggelser og indgreb er 

der en risiko som skal regnes 

med. Jeg er selv medico tekniker 

og færdes i sygehus verden, så jeg 

ved om nogen hvilken risiko det 

kan være” siger Michael, og 



forsætter; ”Jeg ved at jeg skal 

indlægges, og det gør jeg gerne. 

Sæt nu jeg selv eller en der var 

tæt på stod og havde brug for 

min knoglemarv”. 

Michael mener det er meget 

vigtigt at være 

knoglemarvsdoner; ”Men ikke 

kun knoglemarvsdoner” siger 

Michael; ”Alle donere giver en del 

af dem selv videre til en anden. 

Den næste kærlighed om man vil, 

er der mange der sætter pris på. 

En af udfordringerne ved at finde 

nye donorer er, at man skal 

forholde sig til at donere her og 

nu. Det er også derfor det 

kommer lettere til folk der er 

bloddoner, da de i forvejen har en 

relation til det at give en del af sig 

selv på den måde” siger han. 

Jeg spurgte Michael om der var 

noget han ville sige til dem, der 

læser artiklen, og måske til folk 

der overvejer at melde sig som 

knoglemarvsdoner. Til det svarer 

han; ” Gør det – hellere i dag end 

i morgen. Det er en uvurderlig 

hjælp du yder til mennesker i 

nød. Selvom dine data bliver lagt i 

den europæiske database over 

knoglemarv, er der kun en 

promille, altså en ud af tusinde 

chance for at du bliver sat 

sammen med en modtager. Du vil 

gøre en forskel med dette valg”. 

  



 

 

 

 

Overvejer du at blive knoglemarvsdonor? 

 

 

Læs mere på www.bloddonor.dk 

 

 



Navn: Christina Hjortflod 

Alder: 34 

I foråret 2014 blev Christina 

uventet stillet over for 

spørgsmålet: Vil du være 

knoglemarvsdonor? Og det skulle 

hun ikke tænke længe over; det 

var nemlig hendes søster der 

havde brug for en donor 

I marts måned 2014 blev 

Christinas lillesøster syg med 

Svær Aplastisk Anæmi. Derfor 

skulle Christina og hendes søstre 

vælge om de ville lade sig teste 

for et muligt match. Da Christina 

viste sig at være det bedst mulige 

match, skulle hun tage endnu en 

beslutning; Ville hun sige ja, til at 

donere knoglemarv til sin 

lillesøster? 

”Muligheden for at redde min 

søsters liv kunne jeg ikke sige nej 

til” siger Christina. Christina 

gjorde sig en masse tanker 

omkring donationen; ”Ville min 

søster blive rask? Ville hendes 

krop modtage min marv?” var 

blot nogle af de spørgsmål der 

meldte sig hos hende. 

Forløbet for donationen var ifølge 

Christina præget af en del 

ventetid for svar på prøver. En tid 

der føltes utrolig lang, og som var 

fuld af usikkerhed omkring hvor 

vidt hun var købt eller solgt.  

Christina blev indlagt en søndag 

eftermiddag, og skulle have 

udtaget knoglemarven mandag 

morgen. Hun fik af vide at der 



ville blive stukket ca. 20 gange i 

hver hoftekam, men det blev dog 

til en del mere siger hun. 

Christina fik lov at åbne for 

droppet, da hendes søster skulle 

modtage marven; ”Det var det 

største øjeblik i mit liv” siger 

Christina. Efterfølgende var hun 

selvfølgelig øm, men det var ikke 

noget der ikke kunne klares med 

en almindelig panodil. Allerede 

tirsdag kom Christina hjem igen. 

Christina ville uden tvivl donere 

igen, hvis en af hendes nærmeste 

havde brug for det. Hun tøver dog 

med at skulle processen igennem 

igen, for en fremmed. ”Jeg er 

frygtelig bange for nåle, så det var 

meget grænseoverskridende for 

mig” siger hun. Hun håber på at 

der en dag vil være en mildere 

måde at donere på. 

Jeg spurgte Christina om der var 

noget hun ville sige til dem, der 

læser artiklen, og måske til folk 

der overvejer at melde sig som 

knoglemarvsdoner. Til det svarer 

hun; ”Jeg kan kun på det 

kraftigste anbefale at gøre det. 

Det er ufattelig livsbekræftende, 

og den lille smule ubehag man 

har efterfølgende, er en lille pris 

at betale for at redde et liv. Jeg 

tror ikke der findes en større gave 

her i livet, end at være med til at 

redde et andet menneskes liv”. 

  



Hvordan foregår en 

knoglemarvstransplantation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere på www.auh.dk



Navn: Jan Dal 

Alder: 43 

Jan har doneret knoglemarv til en 

fremmed modtager, og det er for 

ham ganske simpelt: Man skal 

hjælpe hvis man kan 

I 2008 sagde Jan ja til at blive 

knoglemarvsdonor, da 

blodbanken gjorde ham 

opmærksom på muligheden for at 

blive det. ”Jeg valgte at blive 

donor for at hjælpe andre. Jeg vil 

jo også gerne selv have hjælp, 

hvis jeg skulle komme i den 

situation” siger Jan. 

Det var ikke svært for Jan at blive 

knoglemarvsdonor, han skulle 

bare sige ’Ja tak’ da blodbanken 

spurgte om han ville melde sig. 

Jan synes det er vigtigt, at flere 

mennesker melder sig som 

knoglemarvsdonorer; ”Jeg synes 

at hvis man har mulighed for at 

give, så skal man gøre det” siger 

han. 

I 2009 fik Jan en vigtig besked: 

Der var et menneske derude, der 

havde brug for hans knoglemarv. 

Jan blev kaldt til Skejby, for at få 

taget ekstra prøver, der skulle 

bekræfte at han virkelig var et 

match, til den person der havde 

brug for hjælp. En tirsdag 

eftermiddag blev Jan indlagt, 

donationen blev foretaget onsdag 

morgen og allerede torsdag 

formiddag blev Jan kørt hjem 

med taxa; ”Jeg havde kun smerter 



det første døgn, når jeg gik rundt. 

Men ikke mere end at et par 

hovedpinepiller ikke kunne tage 

det” siger Jan. 

Jan var på arbejde igen mandag 

morgen, og alle hans udgifter i 

forbindelse med donationen blev 

refunderet. Sygehuset havde 

sørget for alle papirer angående 

sygemelding, og hans 

arbejdsgiver fik refunderet løn for 

den tid, hvor Jan var væk. 

Derudover havde Jan fået taxa-

bonner med fra sygehuset, så han 

ikke selv skulle sørge for 

transport. 

Jan har det rigtig godt med at 

være donor, og han er ikke i tvivl 

om, at han gerne vil donere igen; 

”De ringer bare” siger han. 

Tanken om at donere til et 

menneske der er alvorligt syg, kan 

måske sætte nogen tanker i gang 

hos nogle mennesker, det gjorde 

det i hvert fald hos Jan; ”Jeg 

tænkte da på om modtageren 

overlevede” siger han. 

Jan synes han har haft et godt 

forløb; ”Jeg har kun mødt venligt 

personale” siger han, og han 

modtog da også en buket 

blomster og en flaske vin fra 

sygehuset, da han var kommet 

hjem igen efter donationen. 

Jeg spurgte Jan om der var noget 

han ville sige til dem, der læser 

artiklen, og måske til folk der 

overvejer at melde sig som 

knoglemarvsdoner. Til det svarer 

han helt enkelt; ”Jeg synes man 

skal hjælpe, hvis man kan og vil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere? Så besøg facebook gruppen: 

”Bliv Knoglemarvsdonor”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


