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Blodtjänst

i korthet

Blodtjänst som en del av finländsk hälso- och sjukvård
Blodtjänst är en inrättning inom Finlands Röda Kors som betjänar hälso- och sjukvården. Blodtjänst har ett centraliserat
ansvar för blodtjänstverksamheten i hela landet. Vår verksamhet omfattar inte bara organiseringen av blodgivning och insamlandet av blod utan även testning av donerat blod samt
framställningen av blodprodukter och distributionen till sjukhusen.
Blodtjänst erbjuder hälso- och sjukvården bland annat
kompatibilitetstester samt analyser med avseende på organ-,
vävnads- och stamcellstransplantationer samt koagulationsfaktorer och blodplättar (trombocyter). Vi utför blodgruppsbestämning och testning av blodgruppsantikroppar för alla
gravida kvinnor. Inom Blodtjänst verkar dessutom Finlands
Stamcellsregister som förmedlar transplantat för stamcellstransplantationer.
Intern forskning och utveckling utgör grunden för vår gedigna expertis, vilket möjliggör trygg blodtransfusion och nya
former av cellterapier även i framtiden.
Vi skapar möjligheter att rädda liv. Vi utför vår uppgift i samarbete med frivilliga blodgivare och sjukhusens experter.

Produktion och layout: Mediafocus Oy Texter: Blodtjänsts
kommunikation Foto: Blodtjänsts bildarkiv Tryckeri: SP-Paino
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Tillsammans för patientens
bästa
Vi arbetar för att patienter ska tillfriskna.
Blodtjänst stödjer sjukhusens vårdkedja
tillsammans med blodgivarna. Ett stort antal
frivilliga ställer upp och hjälper oss att organisera massblodgivning.

Vi arbetar professionellt
Blodtjänst har cirka 500 anställda på nio orter och alla är experter inom sina områden.
Vi erbjuder hälso- och sjukvården blod- och
cellprodukter samt laboratorie- och experttjänster i samband med dessa.

Utan vinstintresse
Blodtjänst är en organisation inom Finlands
Röda Kors och arbetar utan vinstintresse. Vi
täcker våra kostnader genom att sälja blodoch cellprodukter samt experttjänster till
hälso- och sjukvården. Vi arbetar ansvarsfullt och ser till att hela vår verksamhet är
effektiv och ekonomisk.

Våra värden
Patientens välbefinnande
Vår verksamhet har alltid patienters välbefinnande som mål.
Uppskattning av stamcellsdonatorer
Frivilliga blodgivare och stamcellsdonatorer är Blodtjänsts samarbetsparter i hjälpkedjan. Vi värdesätter blodgivarna och donatorerna samt deras gåva och erbjuder en kanal för hjälp till
patienterna.
Tillförlitlighet
Vi förtjänar och värnar om förtroendet genom tydliga och konsekventa arbetssätt. I vår verksamhet tillämpar vi god administration och öppen kommunikation.
De anställdas välbefinnande
Vi satsar på att förbättra de anställdas välbefinnande, vilket leder till de bästa verksamhetsresultaten. Vi vill att de anställda
ser Blodtjänst som en bra arbetsplats som erbjuder möjligheter
till att lyckas och uppleva arbetsglädje samt uppmuntrar till
utveckling.
Effektiv verksamhet
Vi värdesätter blodgivarens och donatorns gåva genom att se
till att den används i rätt tid samt så effektivt och ändamålsenligt som möjligt för patienters välbefinnande. Vi utvecklar
också vårt arbete kontinuerligt för att det ska bli smidigare.

Blodgivare och
donatorer är Blodtjänsts samarbetsparter i hjälpkedjan.
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Direktörens
översikt
En gemensam hjälpkedja
”Hjälpkedjan” beskriver kärntanken i vår verksamhet. Vår
uppgift är att förena en frivillig hjälpare och en patient
som behöver hjälp.
Hjälpens väg från hjälparen till den hjälpbehövande är
en komplicerad kedja som är endast så stark som den svagaste länken. Alla anställda vid Blodtjänst är en del av denna kedja i sin egen roll. Många deltar direkt i att leverera
hjälpen till de hjälpbehövande, medan andra skapar förutsättningar för detta. Varje insats i hjälpkedjan är lika viktig.
Också vid val av samarbetsparter betonar vi deras kritiska roll i hjälpkedjan oberoende av om det är fråga om en
material- och tjänsteleverantör eller en partner som delar
i våra kommunikationskampanjer. Vid massblodgivningar
får vi hjälp av frivilliga och sjukhuspersonalen är också en
del av hjälpkedjan.
Blodgivningen är en av de största formerna av frivilligverksamhet i Finland. Årligen deltar cirka 130 000 frivilliga
blodgivare. Vi experter och våra samarbetsparter är stolta
över att få sörja för att hjälpen når de hjälpbehövande.

Blodgivare behövs också i
framtiden
För ungefär tio år sedan förutspådde vi att åldrandet av
befolkningen skulle vara ett signifikant hot för tillräcklig
tillgång på blod. Orsakerna var två: det ökade vårdbehovet som åldrandet av befolkningen leder till ökar behovet
av blodtransfusioner samtidigt som åldrandet av de stora
årskullarna minskar antalet blodgivare. Vår prognos slog
fel. På fem år har behovet av blod minskat med en femtedel. Samma fenomen ses i de flesta andra länder. Detta
beror på utvecklingen av kirurgin, vilket har minskat mängden blödning i samband med operationer. Dessutom har
forskning gett mycket ny information om när transfusion
av röda blodkroppar eller blodplättar är nödvändigt och
när det inte behövs.
Behövs blodgivare fortfarande i framtiden, då behovet
av blod hela tiden minskar? Svaret är naturligtvis ja. Enligt
dagens information är det sannolikt att behovet av blod
minskar med ytterligare cirka 20 % från dagens nivå. Jag
tror att detta kommer att ske inom cirka 5–10 år, och därefter utjämnas situationen. År 2016 donerade cirka 120 000
olika människor helblod eller blodplättar, av dessa var cirka 13 000 förstagångsgivare. Trots det minskade blodbe-
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Vi experter och
våra samarbetsparter
är stolta över att
få sörja för att
hjälpen når de
hjälpbehövande.

hovet är det viktigt att vår blodgivarkår förblir tillräckligt
stor. Detta garanterar tillgången på sällsynta blodgrupper
och beredskapen att reagera på plötsliga förändringar i
behovet av blod, såsom stora olyckor och andra undantagstillstånd.

Smart informationskedja som mål
Blodtjänst är i färd med att ta ett digitalt språng. Vi håller
på att förnya våra datasystem för att de ska uppfylla dagens krav. För blodgivarna kommer detta med tiden att
synas bland annat i form av att hälsotillståndsenkäten i
pappersform ersätts med en elektronisk enkät och som
nya sätt att kommunicera om blodbehovet. Med hjälp
av smarta digitala verktyg kan alla tajma sin blodgivning
så att den är till så stor nytta som möjligt. För sjukhusen kommer det digitala språnget att synas i form av en
elektronisk kanal för beställning av blodprodukter och som
ett nationellt lagerhanteringssystem. Vi får också bättre
förutsättningar att analysera och rapportera information
om användningen av blodprodukter till aktörer inom hälso- och sjukvården. Detta hjälper sjukhusen att utveckla
sin behandlingspraxis.
Vi betjänar alltså den finländska hälso- och sjukvården
på ett mångsidigt sätt. Ett varmt tack för det gångna året
till hela vår personal, våra samarbetsparter och alla frivilliga som stött vårt arbete samt framför allt till alla frivilliga
blodgivare och stamcellsdonatorer som också i år har gjort
det möjligt för oss att hjälpa cirka 50 000 patienter.

Martti Syrjälä
Blodtjänsts direktör, professor

År 2016 tog Blodtjänst i bruk ny teknologi i laboratorieprocesser.
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Verksamhetsöversikter
Antal blodgivningsgånger per person år 2016
4 ggr 4 %

5 ggr eller mer 2 %

3 ggr 12 %
1 gång 55 %

2 ggr 27 %

Finländska blodgivare ger blod i genomsnitt
1,7 gånger per år.

Blodgivning
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204 503

209 407

216 485

222 837

200 000

246 434

263 408

265 592

267 417

269 589

250 000

272 783

300 000
273 528

Under året samlade vi in 204 503 enheter helblod (år
2015: 209 407) vid tio fasta verksamhetsenheter och
under 1 176 massblodgivningar runt om i landet. Blodplättar insamlade vi vid totalt 2 643 maskinella blodgivningar (trombafereser) (år 2015: 2 125), vilket motsvarar mängden blodplättar som fås från cirka 20 000
enheter helblod.
Vi dimensionerar blodgivningen enligt sjukhusens
behov och lagersituation. Vi minskade insamlingen av
blod med några procent som planerat. Blodgivningen
(helblod och trombaferes) besöktes av 132 182 olika
personer och 119 705 av dem donerade blod. Antalet
nya blodgivare som registrerade sig var 18 927.
Insamlingen av blod var jämnare och lagret av röda
blodkroppar motsvarade målnivån bättre än föregående år. Under år 2016 hölls lagernivåerna för de olika
blodgrupperna inom målnivån 70 % av tiden (år 2015:
54 %). Vi lyckades också öka antalet besökare vid små
massblodgivningar och därmed förbättra effektiviteten av vår verksamhet också på detta sätt.
Antalet registrerade blodgivargrupper var 2 670 i
slutet av året. Vi uppmuntrar företag och samfund att
grunda blodgivningsgrupper och delta i hjälpkedjan.
Blodgivarnas nöjdhet med vår kundservice hölls på
en hög nivå precis som föregående år: 93 % av blodgivarna var mycket nöjda med sin upplevelse.

Helblodsgivning 2006−2016
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Blod insamlas enligt sjukhusens behov, så mängden v
 arierar från år till år.
Dessutom genomfördes 2 643 blodplättsgivningar (trombafereser) under
2016.

Finländarnas fördelning enligt blodgrupp Nya blodgivare 2016
A+

A-

B+

B-

AB+

AB-

O+

O-

35 %

5%

15 %

2%

7%

1%

30 %

5%

Blodgivare inbjuds att komma till blodgivning enligt blodgrupp.

Blodprodukter

Försäljning av blodprodukter till sjukhusen

Under framställningsprocessen av blodprodukter separerar vi röda blodkroppar, blodplättar och plasma från det
donerade helblodet. Vi sörjer för distributionen av blodprodukter till alla sjukhus i Finland enligt sjukhusens behov.
Användningen av röda blodkroppar på sjukhusen minskade med 1,5 % och användningen av blodplättar med 8,3
%. Minskning av användningen av blodprodukter är vanligt
också i andra delar av Västeuropa. Orsaken till denna förändringstrend är utvecklingen av operations- och behandlingsmetoderna.
Under de senaste åren har vi effektiviserat vår framställningsprocess betydligt. Vårt mål är att hålla effektiviteten på
en utmärkt nivå trots att användningen av produkterna fortsätter minska. Samtidigt måste vi kunna reagera snabbt om
efterfrågan på några produkter plötsligt ökar.
Under år 2016 lyckades vi hålla processens effektivitet på
en hög nivå. I en färsk internationell jämförelse placerar sig
Blodtjänst produktion i den bästa fjärdedelen när det gäller
effektivitet. Vi fortsatte utveckla processernas smidighet, automatisering och elektronisk dataöverföring samt förnyade
våra apparaturer.

2014

2015

2016

förändring %
2015–2016

204 134

197 357

194 320

-1,5

37 635

38 025

34 850

-8,3

Produkt, antal enheter
Röda blodkroppar, fria
från vita blodkroppar
Blodplättsprodukter

Användningen av blodplättar minskade. I Finland används dock
fortfarande b
 etydligt fler blodplättsprodukter än i Europa i genomsnitt.

Donerat helblod som utnyttjats för framställning av blodprodukter

Produkter för blodtransfusionsbehandling
av patienter

röda
blodkroppar

blodplättar **

95 %

92 %

Avskrivningar med anknytning till
blodgivning

1%

-

Avskrivningar med anknytning till laboratorieresultat och framställningsprocesser

1%

-

Övriga som inte använts för blodtransfusion (utgångna och levererade till läkemedelstillverkning)

3 %*

8%

* Röda blodkroppar som inte används för blodtransfusion levereras för användning
som råmaterial för ett läkemedel mot porfyri (en sällsynt ämnesomsättningssjukdom).
** Andelar av blodplättsprodukterna, framställs endast av en del av det donerade
helblodet.

I Finland används blodet effektivt i patientvården.

Blodgivarnas ålders- och könsfördelning 2016
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Antalet blodgivare är störst bland unga kvinnor.
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Vid Blodtjänsts
laboratorium utförs
årligen cirka två
miljoner undersökningar på blodgivarprover.

Blodtjänsts laboratorieundersökningar för
hälsovårdsenheter

Laboratorietjänster
Blodtjänsts laboratorielokaler i Stenhagen i Helsingfors omorganiserades helt som en del av att Yhtyneet
Medix Laboratoriot Oy (YML) flyttade in i Stenhagens
fastighet. Samtidigt inleddes sambruket av en automationslinje i ett nytt gemensamt automationslaboratorium.
Förbehandlingen av blodgivar- och rådgivningsprover
flyttades till automationslinjen. Detta minskade skedena
med manuellt flyttande av provrör och automatiserade
också genomförandet av ytterligare undersökningar. Vårt
mål är att minska belastningen av blodgivarprovprocessen som görs som nattarbete och påskynda testresultaten.
Vi förnyade undersökningsmetoder och -apparaturer, bl.a. blododlingsapparaturen som används vid kvalitetskontroll av blod- och cellprodukter. Den nya generationens apparatur identifierar mikrobtillväxt mera
tillförlitligt och snabbare än tidigare och gör testprocessen smidigare.
Antalen av vissa enskilda laboratorieundersökningar varierade något jämfört med det föregående året.
Undersökningarna av prover från rådgivningarna minskade med 6 % på grund av det minskade födseltalet. Blödnings- och blodproppsundersökningarna ökade med 10 %.
Blodgruppsundersökningarnas och vävnadskompatibilitetstesternas totala volymer hölls på ungefär samma
nivå som tidigare. Vävnadskompatibilitetstester görs för
organ- och stamcellstransplantationer. Antalet organtransplantationer i Finland ökade samtidigt som antalet
stamcellstransplantationer minskade något.
Vid Blodtjänsts laboratorium utförs årligen cirka två
miljoner undersökningar på cirka 850 000 blodgivarprover
(på en blodgivare tas 4–5 provrör blod). Blodgivarproverna undersöks för blodgruppsfaktorer och virus. Dessutom
utförs cirka 40 000 kvalitetskontrollundersökningar. Det
totala antalet undersökningar minskade med cirka 5 %
jämfört med det föregående året, eftersom också användningen av blodprodukter och antalet blodgivningar
minskade.
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2015

2016

Undersökningar av blödning- och blodproppsrisk

10 626

11 838

Blodgruppsundersökningar totalt *

14 173

13 138

Identifiering av antikroppar mot röda blodkroppar

3 994

4 233

Brådskande och under jourtid utförda kompatibilitetstester

2 043

2 130

Undersökningar av prover från rådgivningarna

82 179

77 852

Vävnadskompatibilitetstester

12 144

11 946

455

556

Trombocytundersökningar

*  Antalen blodgruppsundersökningar är inte jämförbara på grund av
namnförändringarna år 2016. Den totala undersökningsvolymen hölls
nästan på det föregående årets nivå.

Antalet undersökningar av prover från rådgivningarna minskade på
grund av det minskade födseltalet.

HIV- och hepatitvirus (B och C) samt syfilis i blodgivarprover åren 2012–2016
2012

2013

2014

2015

2016

Hepatit B

2

1

3

7

2

Hepatit C

15

9

4

7

7

1

0

2

1

0

51 *

6

5

4

9

HIV
Syfilis

* Testet förändrades 2012. Det nya testet för antikroppar mot syfilis hittar förutom färska infektioner
även gammal, behandlad smitta som inte är smittsam och inte kräver behandling.

Noggrant urval av blodgivare garanterar att infektionstesterna avslöjar endast få bärare av 
HIV- och hepatitvirus.

Organtransplantationer i Finland 2012−2016

Njure

2012

2013

2014

2015

2016

199

189

240

244

262

Lever

52

49

59

77

61

Hjärta

22

21

24

27

30

Lungor

26

15

15

24

18

Hjärta-lungor

1

0

2

0

0

Bukspottkörtel

8

10

15

17

27

Tunntarm

2

1

0

3

0

0

0

0

0

1

TOTALT

310

285

355

392

399

Från avlidna organdonatorer i Finland

107

95

120

127

136

11

13

15

15

22

Övrigt

Från levande organdonatorer i Finland (njure)

Blodtjänst utför vävnadstypningen för alla organtransplantationer och
stamcellstransplantationer i Finland.

Transplantat som Stamcellsregistret har förmedlat 2014–2016
Totalt antal förmedlade transplantat

Benmärgstransplantat
Stamcellstransplantat från blod

Celltjänster

Placentablodtransplantat
Lymfocyttransplantat
Totalt

Stamcellsregistret som upprätthålls av Blodtjänst söker upp och förmedlar stamcellstransplantat till patienter som behöver dem. Stamcellstransplantation används
som den sista behandlingsmetoden vid leukemi med hög
risk och i ökande grad också vid behandling av andra
svåra benmärgssjukdomar. Tre av fyra stamcellstransplantationspatienter får ett så kallat registerdonatortransplantat som Stamcellsregistret förmedlat. År 2016 växte
registret så att det nu har över 33 000 medlemmar och
registret förmedlade 145 transplantat för behandling av
patienter. Antalet förmedlade transplantat har hållits på
en jämn nivå under de senaste åren.
Registret har verkat enligt ett noggrant kvalitetssystem
ända sedan det grundades. Vårt kvalitetsarbete fick en internationell stämpel när registret fick stamcellsregistrens
internationella samarbetsorganisation WMDA:s (World
Marrow Donor Association) kvalifikation år 2016.
Blodtjänsts Cellproduktionscentral undersöker,
utvecklar och framställer nya cellterapiprodukter för hälso- och sjukvården. År 2016 levererade vi mesenkymala
stromaceller för behandling av 10 patienter med antivärdreaktion vid HUCS och ÅUCS stamcellstransplantationsenheter och hudceller för behandling av fyra brännskadepatienter vid HNS Brännskadecentrum. Under det gångna
året tog Cellproduktionscentralen i bruk en ny metod för
behandling av stamcellstransplantat som insamlats från
släktingar. Metoden innebär att celler som orsakar skadliga immunreaktioner avlägsnas från transplantatet, vilket gör det möjligt att utföra en stamcellstransplantation
också i situationer där en immunologiskt lämplig donator
inte hittas för patienten. Metoden tas i bruk år 2017.

2014

2015

2016

21

25

16

121

117

109

5

5

3

12

9

17

159

156

145

Stamceller kan insamlas från donatorer på olika sätt. Det klart
vanligaste sättet är att insamla celler från donatorns blodbana.

Från finländsk donator till finländsk patient
2014

2015

4

7

4

23

26

20

Placentablodtransplantat

0

1

0

Lymfocyttransplantat

1

1

3

28

35

27

Benmärgstransplantat
Stamcellstransplantat från blod

Totalt

2016

Från utländsk donator till finländsk patient
2014

2015

2016

Benmärgstransplantat

15

18

10

Stamcellstransplantat från blod

71

72

73

1

1

2

8

5

12

95

96

97

Placentablodtransplantat
Lymfocyttransplantat
Totalt

Från finländsk donator till utländsk patient

Benmärgstransplantat
Stamcellstransplantat från blod

2014

2015

1

0

2016
0

14

7

7
1

Placentablodtransplantat

4

3

Lymfocyttransplantat

2

3

2

21

13

10

Totalt

Stamcellsregistret verkar internationellt. Blodtjänsts kurirer
hämtar stamcellstransplantat för patienterna även utomlands.
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Övriga
medicinska
tjänster
Blodtjänsts läkare deltar i patientvården genom att ge
utlåtanden och svar om patientprover som undersökts
vid Blodtjänsts laboratorier. År 2016 gav Blodtjänst totalt
10 425 sådana kliniska konsultationer. Våra läkare stödjer
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sjukhusen också under jourtid och ger telefonrådgivning
t.ex. i frågor som gäller blodtransfusioner.
Blodtjänst ordnade åtta fortbildningsdagar för våra
sjukhusklienter och cirka 300 yrkesutbildade personer
inom hälsovården deltog i dem. Våra läkare och övriga experter höll dessutom över 40 föreläsningar vid olika evenemang eller fortbildningar som ordnades av klienterna. Vår
ABO-webbkurs om blodtransfusion öppnades för alla så att
så många som möjligt som arbetar med blodtransfusioner
kan avlägga kursen. Kursen har redan använts 312 000
gånger.
Sjukhusen rapporterade totalt 17 allvarliga biverkningar
som berodde på blodtransfusioner. Biverkningarna beror
vanligen på att patienten getts en blodprodukt med en
olämplig blodgrupp. I förhållande till det totala antalet
blodtransfusioner är biverkningar sällsynta, eftersom det i
Finland utförs tiotusentals blodtransfusioner årligen. Varje
biverkningsfall är dock ett för mycket, så Blodtjänst fortsätter rikta aktiv fortbildning och kommunikation om blodsäkerhet till sjukhusens personal.
Sjukhusens och Blodtjänsts gemensamma kontaktpersonnätverk för blodförsörjningskedja inledde sin verksamhet. Nätverkets mål är att öka växelverkan och förmedla
information och färdigheter bland alla aktörer som deltar i
blodtransfusionsbehandlingar.

FinDonorstudien utreder
blodgivares
järnvärden och
järnlager.

Forskning
Valen inom vår forskningsverksamhet baserar sig på
den forskningsstrategi som Blodtjänsts styrelse godkände 2014. Strategin betonar produktion av vetenskaplig
information av hög kvalitet särskilt inom områdena blodtransfusionsbehandlingar samt cell- och vävnadsterapier.
Forskningens resultat mäts genom antalet vetenskapliga
publikationer och mängden extern finansiering.
Våra forskare medverkade i sammanlagt 41 vetenskapliga publikationer år 2016. Antalet nästan fördubblades
jämfört med det föregående året och återgick till den tidigare goda nivån i och med att den nya forskningsstrategin
etablerades. Under året färdigställdes den 60:e doktorsavhandlingen vid Blodtjänst, Anita Laitinens avhandling om
framställningen av mesenkymala stromaceller. Vi lyckades
också med finansieringen av vår forskning: mängden extern forskningsfinansiering med konkurrens av andra sökande var 966 000 euro (år 2015: 717 544 euro).
Vårt synligaste forskningsprojekt är FinDonor-studien
som utreder blodgivares järnvärden och -lager. Tillsammans med våra samarbetsparter deltar vi också i GeneRisk-projektet som undersöker den genetiska risken för
hjärt-kärlsjukdomar. Tusentals blodgivare kommer att delta i båda studierna.
Vi blev medlem i det europeiska forskningssamfundet
EATRIS. Medlemskapet visar att vårt kunnande inom både
cellterapier och biomarkörforskning är av internationell
klass. EATRIS erbjuder en samarbetsplattform som hjälper
oss hitta samarbetsparter särskilt för att utnyttja vårt kunnande inom cellterapier.
Vi deltar i biobankverksamheten som ett av samfunden
bakom den hematologiska biobanken. Vi förbereder utvidgande av verksamheten. Vårt mål är att i framtiden lagra
också blodgivarprover i en ny biobank som grundas för
detta ändamål.
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Övriga verksamheter
Inom kommunikation och marknadsföring utvecklade vi särskilt webbkommunikationen, digitala verktyg och användningen av sociala medier. Vi
tog i bruk våra förnyade, lättanvända
och mobiloptimerade webbsidor. Blodtjänst Facebook-grupp spräckte gränsen för 110 000 följare och spelar en
viktig roll vid aktivering av blodgivare
och stamcellsdonatorer på samma sätt
som övriga sociala medier. Vi förstärkte
vår synlighet också på Instagram och
grundade en YouTube-kanal som plattform för människonära videoberättelser. Vi producerade också videor för
att uppmuntra ”akutblodgivare”, alltså
blodgivare med blodgruppen O Rh-,
och för att rekrytera medlemmar till
Komikern Sami Hedberg gick med i Stamstamcellsregistret. Alla blodgivningsby- cellsregistret och uppträdde för saken på en
råer fick infoskärmar där vi informerar ny video tillsammans med Todde Friberg, en
patient som fått ett stamcellstransplantat.
om aktuella frågor.

Personal
År 2016 arbetade i medeltal 527 personer vid Blodtjänst,
och deras sammanlagda arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för 435 heltidsanställda (FTE). Antalet minskade
något från föregående år enligt planen. Personalens medelålder var 42,9 år (2015: 41,4 år). Av personalen var 87 %
kvinnor och 13 % män. Anställningsförhållandets medellängd
var 12,8 år, samma som föregående år. Andelen fast anställda som sade upp sig var 3,6 %.
Mängden sjukfrånvaro ökade något jämfört med det föregående året men hölls fortfarande på relativt låg nivå såsom
tidigare år. Sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden var 3,6 % år 2016 (3,2 % år 2015). Antalet olycksfall i
arbetet var totalt 45, och av dem skedde 17 på arbetsplatsen och 28 på vägen till eller från arbetet. På vägen till eller
från arbetet skedde mer än dubbelt flera olycksfall jämfört
med det föregående året.
Vid Stenhagens Blodtjänstcentret genomfördes en stor
förnyelse, då Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy (YML) flyttade in i fastigheten som underhyresgäst. I Stenhagen arbetar
två tredjedelar av Blodtjänsts personal. Vi började använda
våra utrymmen betydligt mer effektivt både i laboratorie- och
kontorslokalerna. Vårt kontorslandskap gjordes om till ett aktivitetsbaserat kontor med olika arbetsplatser för olika slags
arbete och de flesta har inte längre en egen arbetsplats.
Samtidigt förbättrade vi möjligheterna till distansarbete genom att tillsammans med personalen göra upp anvisningar
för distansarbete, öka användningen av smarttelefoner och
byta fasta arbetsstationer mot bärbara datorer.
Blodtjänst har förbundit sig till att utveckla arbetsplatsen
i enlighet med modellen Great Place to Work©. Vårt mål är
att målmedvetet utveckla vår arbetsplats så att den blir en
av de bästa i Finland. Trust Index®-talet i vår personalenkät
steg för tredje året i följd och är nu 75 %. Personalen anser
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att Blodtjänsts särskilda styrkor är gott arbetsklimat, omtanke om andra, professionella kolleger samt meningsfullt och
uppskattat arbete. Enligt enkäten ansåg 88 % av personalen
att Blodtjänst är en mycket bra arbetsplats. Vi fortsatte förverkliga vår arbetsplats långsiktiga utvecklingsprogram bland
annat med ett nytt program för utveckling av ledningskulturen där hela ledningen och alla förmän deltog.
Personalen uppmuntras på många olika sätt att aktivt utveckla sitt eget arbete. Utvecklingskanaler är t.ex. projekt,
enkäter, verkstäder, kommittéer och arbetsgrupper samt
responskanaler för kontinuerlig förbättring enligt lean-verksamhetsmodellen. År 2016 var initiativverksamheten aktivare än någonsin. Under året inlämnades 444 initiativ och
utvecklingsidéer via våra initiativkanaler.

Vårt kvalitetssystem garanterar att vår verksamhet uppfyller de
krav som ställts på den. Vi gör interna auditeringar för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller kraven och får goda resultat i
myndighetskontroller och auditeringar som genomförs av klienter.
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
kontrollerar och våra klienter som använder läkemedelsråmaterial
auditerar Blodtjänsts funktioner med två års mellanrum. Dessutom
bedöms vår verksamhet med 1–3 års mellanrum i samband med
våra ackrediteringar.
Inom utveckling av datasystem färdigställde vi uppdateringen
av vårt laboratoriedatasystem samt förnyelse av vår webbtjänst.
Som ett nytt strategiskt projekt inledde vi en förnyelse av verksamhetsledningen inom blodgivning, produktion och lagerkontroll.
Syftet med projektet ”Vein-to-vein” eller ”från ven till ven” är att
modernisera och automatisera våra elektroniska verktyg och skapa förutsättningar för friktionsfri informationshantering för hela
blodförsörjningskedjan från blodgivning till blodtransfusion. När
det gäller interna system började vi förverkliga ett datasystem för
arbetstidsplanering och -hantering.

Antal personal

Blodtjänsts tillstånd samt ackrediteringar, kontroller
och auditeringar som utfördes vid Blodtjänst 2016
Tillstånd

6

Ackrediteringar

3

Kontroller

6

Externa auditeringar

2

Interna auditeringar

16

Blodtjänsts auditeringar av leverantörer

2

Vi skapar förutsättningar
för friktionsfri informationshantering för hela
blodförsörjningskedjan.

Personalens utbildning (%)
2015

2016

Personal totalt 31.12.

537

504

Fast anställda 31.12.

429

415

Visstidsanställda 31.12.

63

Personal som inkallas vid behov 31.12.

45

2016
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD sjukskötare, specialsjukskötare,
hälsovårdare

35

52

LABORATORIUM laboratorieskötare, laborant, laboratorieanalytiker, bioanalytiker, speciallaboratorieskötare

19

37

NATURVETENSKAPER fil.kand., fil.lic., fil.mag., fil.dr

10

Heltidsanställda (FTE) (genomsnitt)

443

435

SOCIALVÅRD OCH ÖVRIG VÅRD närvårdare, primärskötare

9

Personal (genomsnitt)

536

527

5

Heltidsanställda i arbete (genomsnitt)

453

445

EKONOMI merkonom, stud.merkonom, merkant, tradenom, ekonom
FARMACI farmaceut, provisor, farmanom

5

MEDICIN med.lic., med.dr, specialistläkare

4

TEKNIK ingenjör, diplomingenjör, tekniker eller annan
teknisk utbildning

3

Fördelning av personalen inom organisationen (%)
2016
Produkter och medicinska tjänster

45

Blodgivning

40

Stödtjänster

15

10

Övrig utbildning

Sjukfrånvaro
2014

2015

2016

Kort sjukfrånvaro och frånvaro på
grund av olycksfall (dagar/person)

3,6

3,5

3,8

Sjukfrånvaro och frånvaro på grund av
olycksfall totalt (dagar/person)

9,8

8,1

9,2

Sjukfrånvaroprocent (% av teoretisk
regelbunden arbetstid)

3,9 %

3,2 %

3,6 %

Genomsnittligt sjukfrånvarotal (antal
personer frånvarande/arbetsdag)

20,4

17,3

19

Personalen
uppmuntras på
många olika sätt att
aktivt utveckla sitt
eget arbete.

BLODTJÄNSTS ÅR 2016

13

Ekonomi och
samhällsansvar

Blodtjänst ekonomi är i god balans trots att försäljningen
av blodprodukter har minskat. Den goda ekonomiska situationen är en följd av målmedveten gallring av kostnader
samt effektivisering av verksamheten.
År 2016 uppgick omsättningen till 61,3 milj. euro (-5,8 %)
och redovisningsperiodens vinst till 4,2 milj. euro (år 2015:
3,9 milj. euro). Den minskade omsättningen kompenseras
bl.a. av minskade kostnader för material, tjänster och lokaler. Kostnaderna för grundreparation och grundförbättring av
fastigheterna minskade betydligt jämfört med det föregående året, då ett omfattande grundreparations- och grundförbättringsprojekt genomfördes vid fastigheten i Stenhagen.
Projektet möjliggjorde att en ny underhyresgäst flyttade in
i Stenhagen, vilket minskade Blodtjänsts lokalkostnader. I
samband med detta moderniserade Blodtjänst också sina
laboratorieprocesser genom att ta i bruk en gemensam automationslaboratorielinje med sin underhyresgäst.
Den utmärkta ekonomiska situationen ledde till att Blodtjänsts styrelse beslutade att hålla priserna på blodprodukter
oförändrade år 2017. Tack vare den stabila ekonomin var
det redan det tredje året i följd utan höjning av priserna på
blodprodukter. År 2016 sänktes priserna på blodprodukter
med 1 %.

Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts kapital till totalt 69,3 miljoner euro och 39,1 miljoner euro var
placerade i finansieringsvärdepapper. Blodtjänst hade 21,7
miljoner euro i penningmedel och bankfordringar.
Blodtjänst verkar inte i vinstbringande syfte, utan verksamhetens finansiering baserar sig på avgifterna som organisationer inom hälso- och sjukvården betalar Blodtjänst för
blodprodukter och tjänster. Blodtjänsts verksamhet stöds
inte med offentliga medel och får inte heller ekonomiskt
stöd från andra utomstående källor med undantag för stipendier och bidrag som beviljas för forskningsprojekt. Eventuellt ekonomiskt överskott utdelas inte, utan det används
för att trygga kontinuiteten och utveckla Blodtjänsts verksamhet. Hälso- och sjukvården och samhället drar nytta av
Blodtjänsts stabila ekonomi, då Blodtjänst kan utveckla nya
behandlingar, satsa på forskning och hålla priserna på blodprodukter på måttlig nivå.
Blodtjänst uppgör varje år en intern resultaträkning och
balansräkning som beskriver verksamheten. Blodtjänsts resultat ingår som en del i Finlands Röda Kors resultat. Vid
tidpunkten för publicering av Blodtjänsts årsberättelse har
FRK:s revisionsberättelse ännu inte färdigställts.

Omsättning enligt produktgrupp (milj. euro)
1%
5%

2016

2015

7%

12 %

66 %

Andel av
omsättningen,
%

40,3

42,7

-5,5

66

Laboratorieundersökningar

7,5

7,5

-0,8

12

Plasmaråmaterial

5,4

5,9

-8,6

9

Cell- och vävnadstjänster

4,0

4,4

-8,1

7

Läkemedel

3,3

3,9

-13,8

5

Övriga

0,7

0,7

8,7

1

Totalt

61,3

65,1

-5,8

100

Blodprodukter

9%

Förändring,
%

Största delen av Blodtjänsts omsättning kommer från blodprodukter.

Fördelning av kostnaderna för en blodpåse 2016 (%)
Fördelning av kostnaderna 2016

3%

3% 3%

6%
6%
6%

45 %

27 %

Personalkostnader

45 %

Material och underleveranser

27 %

Fastighets- och apparatservice

6%

IKT

6%

Hyror (lokaler och apparater)

6%

Logistik

3%

Investeringskostnader

3%

Övriga

3%

Blodtjänsts kostnader består till största delen av personalkostnader.
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Lagerföring och transport
3%

Medicinskt stöd 2 %

Framställning
15 %
Blodgivning
56 %

Laboratorie
verksamhet
24 %
Kostnaden för en blodprodukt består
av flera olika arbetsfaser.

Blodtjänsts stabila
ekonomi möjliggörs
utveckling av nya
behandlingar och
satsningar på
forskning.

Mått på samhällsansvaret
2016

2015

2014

Ekonomiska mått
61 323

65 081

65 836

Material och tjänster, 1 000 EUR

-15 651

-16 930

-17 104

Personalkostnader, 1 000 EUR

-24 636

-24 788

-24 881

Omsättning, 1 000 EUR

Sociala mått
Antal anställda (heltidsanställda i arbete, årsmedeltal)
Sjukfrånvaro, dagar
Olycksfall i arbetet
Fortbildning av personal, 1 000 EUR
Fortbildning av personal, EUR/person
Personalnöjdhet, Trust Index®-totalpoäng (undersökningen Finlands bästa
arbetsplatser)
Blodgivarnöjdhet, andel mycket nöjda
Klientnöjdhet, blodproduktsklienter (totalt medeltal av skolvitsorden)

445

453

458

4 803

4 362

5 115

45

26

19

-359

-261

-272

807

576

593

75 %

74 %

93 %

89 %

69 %
88 %

9,3
n = 190

-

5 958

5 355

5 788

10 700

8 739

10 450

9,2
n = 189

Miljömässiga mått
Elförbrukning, MWh (*
Vattenförbrukning, m3 (*

4 729

4 156

4 471

52 792

46 000

41 500

177 621

153 500

155 000

5 210

6 000

9 100

10 951

11 540

12 065

Antal blodgivningar (helblod och afereser)

207 148

211 536

220 980

Antal blodgivare (helblod och afereser)

119 705

120 882

127 000

Enskilda personer som registrerat sig för blodgivning

139 614

Fjärrvärmeförbrukning, MWh (*
Brännbart avfall, kg (*
Sorterat kommunalt avfall, kg (**
Problemavfall, kg (*
Resedygn
Övriga verksamhetsmått

132 182

133 597

Rapporterade biverkningar av blodtransfusion

245

223

257

Antal förmedlade transplantat av Stamcellsregistret

145

156

159

33 119

31 164

25 580

Stamcellsregistrets medlemsantal (31.12.)

*) Stenhagen, Helsingfors, omfattar fr.o.m. år 2016 också vår nya underhyresgästs (YML) kommunala avfall och energiförbrukning.
**) Brännbart specialavfall omfattar också den mobila blodtjänstens avfall.
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Blodtjänstbyråerna
Blodtjänstcentret
Helsingfors, Stenhagen
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors
tfn 029 300 1020
Infotelefon/rådgivning
tfn 0800 0 5801
(vardagarna kl. 8–17)
Esbo
Affärscentret Iso Omena
Biskopsbron 9
02230 Esbo

Helsingfors, Sanomahuset
Tölöviksgatan 2
00100 Helsingfors

Seinäjoki
Kauppakatu 26
60100 Seinäjoki

Jyväskylä
Kalevankatu 8
40100 Jyväskylä

Tammerfors
Järnvägsgatan 21 B
33100 Tammerfors

Kuopio
Puijonkatu 23
70100 Kuopio

Uleåborg
Storgatan 32 C
90100 Uleåborg

Lahtis
Affärscentret Trio Hansakuja
Handelsgatan 10
15140 Lahtis

Åbo
Universitetsgatan 16 C
20100 Åbo
Blodtjänst arrangerar via den
mobila blodtjänsten massblodgivningar i många städer och
kommuner. Kolla den mobila
blodtjänstens kalender på vår
webbsida: www.blodtjanst.fi
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