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BiD's hovedbestyrelse v/Morten Bagge Hansen
Efter en omstrukturering af organisationen med en hovedbestyrelse (hvor DSKI har en plads) til
erstatning for forretningsudvalg og landskomite gennemfører Bloddonorerne i Danmark nu en ny
strategiplan omkring visionen om at Danmark skal være selvforsynende med blod og blodprodukter
baseret på frivillige, ubetalte og anonyme bloddonorer. Der er 4 overordnede pejlemærker i
strategien: 1. Stabil blodforsyning, understøttes gennem rekruttering og anerkendelse af donorerne,
og et konstruktivt samarbejde med regioner og blodbanker. 2. En stærk og anerkendt organisation,
som tilretter sig tiden og tidens behov. En synlig organisation med et positivt image, som
kommunikerer via nye og gamle kommunikationsformer rettet mod relevante målgrupper. 3.
Kompetent, frivilligt arbejde i en flad organisation, med fokus på kompetenceudvikling og
anerkendelse af det frivillige arbejde. Klarhed over, hvor opgaverne løses, og kort vej fra ide til
handling. 4. Verden og Bloddonorerne i Danmark. Bloddonorerne i Danmark vil bidrage til at
imødekomme udvalgte områder af FN´s verdensmål – under sundhed er vores opgave at sikre en
stabil blodforsyning samt bidrage til udvikling af ny viden. BiD vil endvidere arbejde for at være en
grøn og bæredygtig organisation.
På det konkrete plan er der udarbejdet og implementeret en imagestrategi med nyt logo, ny
kommunikationsplan og –materialer, nye mødeaktiviteter, klarere opgavefordelinger mellem
bestyrelser og landskontor / frivillige og ansatte. Fokus på uddannelsesforløb til frivillige. Der
udarbejdes endvidere en plan for, hvordan BiD bliver en grøn og bæredygtig organisation. BiD
prioriterer og støtter det Danske Bloddonorstudie og følger det internationale arbejde med
blodforsyning.

Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber (LVS) v/Morten Bagge Hansen
LVS afholdte repræsentantskabsmødet november 2021. Aktiviteten de forgangne år har været præget
af pandemien. LVS udtrykte i begyndelsen af 2021 en skarp kritik regeringens første udkast til ny
epidemilov både i sit høringssvar og i medierne, og forslaget blev som bekendt trukket tilbage. LVS
har endvidere været optaget af social ulighed og på, om isolation og manglende kontakt med
sundhedsvæsnet i højere grad har ramt udsatte. Et LVS-ekspertpanel konkluderede, at der er grund til
at være bekymret for, at pandemien har øget uligheden i sundhed. Jeg skal henvise til LVS’
hjemmeside og følgende aktuelle LVS-temaer: Ulighed i sundhed(-svæsnet); Digital Sundhed; Lægers
uddannelse under pres; Revision af speciallægeuddannelsen; Dimensioneringsplanen; Forskning og life
science; Vælg Klogt; samt resortområderne: Uddannelse - specialeplanlægning og lægedækning;
Sundhedsreformen; Lægefaglig ledelse og identitet; Forskning, herunder personlig medicin og kvalitet;
Sundhedsdata + Kliniske Kvalitetsdatabaser og Kliniske retningslinjer; Prioritering; Behandlingsråd.
https://selskaberne.dk/

Morten Bagge Hansen

1

