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katrine.rindaroy@helse-mr.no's answers 

• Namn 

◦ Katrine Rindarøy

• Kva kommune bur du i? 

◦ Aukra

• Kven er du? 

◦ Representerer ei bedrift

• Viss du ikkje er privatperson, kven representerer du? 

◦ Blodbanken ved Molde Sjukehus

• Har du andre innspel til utviklingsplanen? 

◦ Sunndalsøra tappestasjon har hatt en lang forhistorie som begynte med en 

henvendelse fra Sunndal kommune 8.12.2006 med ønske om oppretting av en 

tappestasjon slik at man kunne gi blod på Sunndalsøra. Avdeling for medisinsk 

biokjemi, seksjon Molde og Kristiansund, jobbet videre med dette og 

tappestasjonen på Sunndalsøra ble midlertidig godkjent av Helsedirektoratet 

22.5.2009 og permanent godkjent 3.5.2010. Det er nå blodbanken i Molde som 

har ansvaret for tappestasjonen på Sunndalsøra og vi deler lokaler med 

hørselsentralen. Forutsetningen vi satte for åpning av en tappestasjon var at vi 

fikk over 150 blodgivere og ved åpningen av tappestasjonen hadde vi litt over 

180 stk. Dette antallet har nå økt og vi har 254 aktive blodgivere som sogner til 

Sunndalsøra tappestasjon, bare en håndfull av disse var blodgivere før 

opprettelsen av Sunndalsøra tappestasjon. Dette utgjør 13,2 % av blodgiverne 

for Molde sjukehus. I 2016 bidro blodgiverne fra Sunndalsøra med 17,9 % av 

fullblodstappingene som ble utført for de to tappestedene. Det vil si at 

blodgiverne fra Sunndalsøra er en uvurderlig ressurs for blodgivertjenesten i en 

tid der det er mangel på blodgivere i Norge. Vi hadde håpt at vi kunne beholde 

Sunndalsøra tappestasjon frem til SNR står ferdig, siden mange av blodgiverne 

fra Sunndalsøra kan tenkes å bli med over til blodbanken som blir på Hjelset. 

Blodgivere er mennesker som stiller opp for sine medmennesker og donerer av 

sin tid og overskudd for at sykehuset skal ha nok blodprodukter til både 

operasjoner, kreftbehandlinger og annen behandling som krever blodprodukter. 

Som takk for dette får de en symbolsk gave på vel 50 kroner. Dersom man 

velger å kutte ut Sunndalsøra tappestasjon som et ledd i en spareprosess, så 

mener jeg at det sender et signal om at styret i HMR kaster vrak på den 

altruismen som blodgiverne viser og det stiller oss som helseforetak i et dårlig 

lys. Vi håper derfor at styret i HMR velger å beholde Sunndalsøra tappestasjon 

frem til SNR står ferdig. Mvh Katrine Rindarøy Fagbioingeniør for blodbanken i 

Molde og Sunndalsøra tappestasjon
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