Da Erlend lå i mors liv ble det oppdaget
en sjelden sykdom der de røde blodcellene ble brutt ned.
Han kunne ikke overlevd uten blodoverføring.
4 blodoverføringer før og 4 etter fødselen var nødvendig.
I dag er Erlend 2 år, frisk og rask og med normale leveutsikter.

Vi har mye å takke blodgiverene for,
men vi trenger flere!
Mange kan ikke overleve uten blodoverføringer fra medmennesker.
Å gi blod tar en halv time, og foregår under nøye overvåking.
Du kan gi 450 ml blod inntil 4 ganger i året.
Meld deg som blodgiver i dag og gi en gave for livet!

www.GiBlod.no

Bli blodgiver – redd liv!

Vil du hjelpe?
Jeg hadde ikke vært i live i dag uten norske
blodgivere. Tusen hjertelig takk til alle de
tusen som hvert år gir litt av seg selv for å
redde andres liv!

Meld deg på www.GiBlod.no eller kontakt
din nærmeste blodbank.
Gi en gave for livet - bli blodgiver i dag!

Norge trenger flere livreddere. Daglig fører
sykdom og ulykker til at mennesker trenger
akkurat ditt blod for å få muligheten til å
overleve.
Jeg håper du kan tenke deg å bli en
livredder. Er du mellom 18 og 65 år, og ved
normal helse, vær så snill og meld deg.

Bengt Eidem
blodforbruker og kreftrammet

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod
kan ikke fremstilles kunstig. Blod må gis.
Pasientene og helsevesenet er derfor helt
avhengig av blodgivernes frivillige innsats.
Antall blodgivere er i overkant av 90.000,
men vi trenger mange flere. Hvert år slutter
dessverre rundt 15 % av givere på grunn av
alder, flytting, medisinbruk, sykdom eller
andre årsaker. Også disse må hvert år
erstattes dersom helsevesenet skal dekke
den daglige etterspørselen etter blod og
blodprodukter.

Blod har også en begrenset holdbarhet.
En godt utbygd blodgivertjeneste er en
viktig del av vår beredskap ved større
ulykker og katastrofer. Dette er en av
grunnene til at Røde kors har finansiert de
to blodbussene vi har i Norge.
Røde Kors ønsker deg velkommen
som blodgiver!

Sven Mollekleiv
president Norges Røde Kors

