
En lille århusiansk løbeklub indsamler over en halv  million til velgørenhed 
Der er en stigende tendens for at kombinere en stor interesse for sport med velgørenhed 
og med at fokusere offentlighedens interesse på blandt andet specifikke sygdomme.  Den 
lille århusianske løbeklub KUUL, er en del af denne tendens og de tre ultraløbere i klubben 
har siden starten i 2007 indsamlet over en halv million kroner til hjertebørn i Danmark 
 
Der er en stigende trend for, at privatpersoner bruger deres sport til velgørenhed og sætter 
fokus på et bestemt område. I ultraløbernes tilfælde bruger de deres lange løb og mange 
træningskilometer til at få en række virksomheder til at bakke deres sag op økonomisk.  
 
Kan det gøre en forskel? 
Vi bryster os ofte af at vi i Danmark har verdens bedste sundhedssystem og alligevel 
læser vi ofte om alt for lange ventelister, patienter som sover på gangene på sygehuset og 
behandlingsformer som er så dyre at vi ikke har mulighed for at bruge dem.  Det var disse 
forhold, som oprindeligt ansporede KUUL til at gøre en indsats og hjælpe med at løse en 
lille del af problemet. 
 
KUUL indsamlede i 2007 200.000 kroner. Løbeklubben ønsker selv at være med til at 
bestemme hvad pengene skal bruges til. En del blev brugt til at forny legetøjet på 
afdelingen for hjertebørn på Aarhus universitetshospital. Afdelingen ønskede også at få 
udsmykket væggene, men manglede samtidig en maskine, som kan måle iltmætningen i 
hjernen under operationer. 
 
Sådan en maskine koster 125.000 kroner, men der var ikke plads i budgettet. Formålet 
med sådan en maskine er at mindske risikoen for at der opstår en hjerneskade på barnet 
under operationen. ”125.000 kroner er mange penge, men det kan alligevel være svært at 
forstå, at der ikke er plads til dette i det kæmpe budget hospitalet har” siger Henrik 
Schriver, der er en af ultraløberne. ”Det var ikke en svær beslutning for os, da vi havde 
muligheden for at prioritere, så vi valgte at købe maskinen” fortsætter han. 
 
I 2008 løb klubben igen 200.000 kroner ind. De gik til etablering af et uddannelsesophold 
for børne-hjertesygeplejersker. Ordningen fungerer på den måde, at fire sygeplejersker, to 
fra Aarhus universitetshospital og to fra Rigshospitalet, får mulighed for at hente inspiration 
på nogle af verdens førende hospitaler for behandling af børn med hjertefejl. Samtidig 
opbygges der et netværk på tværs af de to hospitaler i Danmark, som behandler 
hjertebørn. 
 
Fredag den 9. Oktober kl. 15:00 laver løberne igen en af deres tankeflyttere. Her 
overrækker de på afdeling A7, Skejby sygehus, en projektor der kan vise figurer på 
væggene, som de små børn kan kigge på imens undersøgelsen pågår. En lille ting som er 
med til at gøre tingene lidt lettere. Maskinen har længe været et ønske på afdelingen, men 
pengene har ikke været der til. 
 
Private donationer i sygehusvæsenet 
Professor i Børnehjertekirurgi Vibeke Hjortdal udtrykker sin holdning sådan: ”Vi lever i en 
tid hvor vi kan helbrede og lindre mange flere sygdomme end vores sundhedsbudget kan 
følge med til. Vi bliver hele tiden dygtigere og dygtigere og selv med en meget intensiv 
rationalisering og effektivisering kan de nye behandlinger vi finder på ikke dækkes ind den 



vej. Det er derfor dejligt, at private føler et medansvar for at vi som samfund kan levere lidt 
mere. Ved at donere har man som giver mulighed for at være med til at bestemme, hvor 
ekstra penge skal gøre godt. Mange af os vil gerne give ekstra penge til 
sygdomsbekæmpelse - men vi vil gerne have en sikkerhed for at pengene faktisk ender et 
sted hvor de gør godt. I de lande vi sammenligner os med, er udgifterne til 
sundhedsvæsenet højere end de er i Danmark - men selv der udgør private donationer en 
væsentlig del af finansieringen af nyt apparatur, mere hensigtsmæssige indretninger af 
lokaler eller ekstra uddannelse af personale.” 
 
Virksomheder sætter fokus på corporate social respo nsibility (CSR) 
En stor del af støtten til de private initiativer kommer fra virksomhederne i Danmark. Flere 
virksomheder ønsker at synliggøre deres samfundsmæssige engagement. Det gør de ved 
at støtte forskellige formål, som de gerne vil kobles sammen med – Eksempelvis KUUL 
løbernes indsats for hjertebørn. 
 
 
I Danmark fødes hvert år mere end 500-600 børn med en hjertesygdom, som kan være 
mere eller mindre kompliceret, men stort set alle kræver behandling. Det svarer til knap 1 
procent af alle nyfødte. Mange af børnene har behov for livslang kontrol på et hjertecenter, 
fordi operationen ikke kan gøre dem helt raske, eller fordi der kan opstå problemer, som 
kræver behandling. 
 
 
 
Læs mere om KUUL på www.kuul.dk 
 
 
For yderligere information: 
Ultraløber Henrik Schriver, KUUL, telefon 5117 4090 
Professor i Børnehjertekirurgi Vibeke Hjortdal, telefon 2329 6176 
 


