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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 trombocyter. Vi utför blodgruppsbestämning och
testning av blodgruppsantikroppar för alla gravida kvinnor i
Finland. 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.

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.
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Produkten är
tryckt på Multi
Art Silk papper
som är FSCcertifierat.

Våra värden
Patientens välbefinnande
Vår verksamhet har alltid patienters välbefinnande som mål.
Uppskattning av donatorer
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 donatorens 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.

Vi erbjuder våra
donatorer en
kanal för hjälp
till patienterna.
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Direktörens
översikt
Traditioner förpliktar
I Finland kom blodtjänstverksamheten i gång i stor skala efter
andra världskriget. Försvarsmaktens medicinalvård och Röda
Korset samarbetade mycket tätt under krigen. År 1948 åtog
sig Finlands Röda Kors ansvaret för blodtjänstverksamheten
då andra aktörer inte hade möjlighet att bära detta ansvar.
Finlands Röda Kors Blodtjänst har verkat redan i 68 år för den
finländska hälso- och sjukvården. Röda Korset deltar i blodtjänstverksamheten också i många andra länder. Blodtjänstverksamheten utgör en naturlig del av Röda Korsets verksamhet, eftersom det är en kanal för att hjälpa andra och sker
utan vinstintresse.
De gångna årtiondena har visat att vi har lyckats utmärkt
med vår uppgift. Tack vare våra aktiva blodgivare är blodförsörjningen i Finland en av de bästa i världen. Vi har en solid,
unik kompetens som baserar sig på över 70 års erfarenhet
samt ytterst motiverad personal som är förbunden till sitt arbete och upplever det som betydelsefullt. Vår verksamhet är
också kostnadseffektiv: blodprodukternas andel av kostnader-

na för den specialiserade sjukvården i Finland har sjunkit under hela detta årtionde.
Under årtiondens lopp har mycket förändrats, men blodförsörjningen som organiseras av Blodtjänst behövs fortfarande. Vår centraliserade verksamhetsmodell medför effektivitet,
garanterar tillgång på blodprodukter i hela Finland och frigör
hälso- och sjukvårdens resurser till patientvården. Sjukhusen
värdesätter vår verksamhet mycket högt. Bevis på detta är
bland annat våra nationella specialuppgifter, såsom laboratorieundersökningar som är nödvändiga för organtransplantationer enligt 24/7-principen, testning av blodgrupp och blodgruppsantikroppar för alla kvinnor som föder barn i Finland
och underhåll av Finlands Stamcellsregister.

Blodtjänstverksamheten har
långa traditioner i Finland.
Bilden från Helsingfors
Tölögatans enhet 1959.

4

BLODTJÄNSTS ÅR 2015

Fem mått på framgång
När vi bedömer hur vi har lyckats med vårt arbete är tillräcklig
tillgång på blodprodukter ett viktigt kriterium. Förra året lyckades vi åter utmärkt med detta. Jämn insamling av blod och en
god kontroll av distributionskedjan garanterade jämn tillgång på
blodprodukter.
Blodprodukternas säkerhet är också ytterst viktigt. Blodet vi
samlat in har inte spritt en enda HIV-infektion sedan 1985. Den
senaste hepatit B-smittan är från 2004 och den senaste hepatit
C-smittan från 2000.
Det tredje måttet är graden av utnyttjande av det insamlade
blodet. Också här är vi effektiva, eftersom vi använder allt blod
som uppfyller kvalitetskriterierna för blodgivning, framställningen
och testning. Helblod insamlar vi i en volym som är något större
än det uppskattade behovet av röda blodkroppar för att vara förberedda på svinn och slumpmässig variation i efterfrågan. Röda
blodkroppar som håller på att bli gamla levererar vi för användning
som råmaterial för ett i Finland utvecklat läkemedel för ämnesomsättningssjukdomen porfyri. Också plasma som separerats från
helblod levereras som råmaterial för plasmaläkemedel.
Det fjärde bedömningskriteriet är kostnaderna för samhället. Blodprodukternas andel av den specialiserade sjukvårdens
kostnader 2015 var cirka 0,6 %. År 2007 var motsvarande andel
0,9 %. Den positiva utvecklingen beror på att Blodtjänst har god
kostnadskontroll, att användning av blodprodukter minskar samt
att kostnaderna för specialiserad sjukvård har ökat snabbare än
kostnaderna för insamling och framställningen av blodprodukter.
Det är också viktigt att vara förberedd för undantagstillstånd. Som en nationell aktör och en del av Finlands Röda Kors
organisation har Blodtjänst goda förutsättningar att reagera på
eventuella plötsliga förändringar i verksamhetsmiljön. Vi förbereder oss för undantagstillstånd och planerar vår beredskap tillsammans med sjukhusens experter. Vi har berett ett förslag på en
nationell beredskapsplan för blodförsörjningen och överlämnat
den till myndigheterna.

len samt från försäljningen av fastigheten i Stenhagen år 2007.
Egendom har samlats eftersom vi inte delar ut någon vinst, utan
vinsten används för utveckling av vår verksamhet. Placeringsegendomen och avkastningen från den bildar en buffert och möjliggör
investeringar utan extern finansiering.
Vi effektiverade våra verksamhetsstrukturer betydligt åren
2013–2014. Resultaten av denna förnyelse syns i våra ekonomiska resultat för åren 2014 och 2015. Vår goda ekonomi gör
det möjligt att utveckla Blodtjänst långsiktigt och hålla prisutvecklingen för blodprodukter måttlig. Vi behövde inte höja priserna på
blodprodukter år 2015 och för år 2016 lyckades vi t.o.m. sänka
dem.
Vår verksamhet baserar sig på förtroende. Lagenligheten av
Blodtjänsts verksamhet övervakas av myndigheter, FRK:s interna
granskning och granskningsutskott, FRK:s generalsekreterare och
styrelse samt en oberoende revisor. Blodtjänsts egen styrelse ser
till att god administration tillämpas i beslutsfattandet.
Framgångsrik verksamhet kräver också gott samarbete. Blodtjänsts verksamhet grundar sig på de frivilliga blodgivarnas vilja att
hjälpa som stöds av vår professionella personal som är förbunden
till sitt arbete. I hjälpkedjan deltar förutom blodgivarna och övriga
frivilliga även våra otaliga samarbetsparter och sjukvårdspersonalen vid vårdenheterna. Jag vill rikta ett varmt tack till er alla för ett
gott samarbete!
Martti Syrjälä
Blodtjänsts direktör

Blodtjänsten har 10 fasta
blodgivningsenheter och
mer än 1000 massblodgivningar ordnas varje år.

Solid ekonomi garanterar stabil
verksamhet
Vi ansvarar för en av samhällets grundläggande tjänster som kräver stark professionalitet och kontinuerlig driftssäkerhet. Trots
att vår verksamhetsmodell ligger mycket nära affärsverksamhet
finns det också grundläggande skillnader jämfört med företag
med vinstintresse. Vi försöker t.ex. inte skapa efterfrågan på våra
produkter och tjänster utan arbetar snarare tvärtom. Vi utbildar
och vägleder sjukhusen att använda blodprodukter endast när det
finns ett verkligt behov och patienten har nytta av det.
Vår ekonomi är för tillfället solid, vilket gör vår verksamhet
och utvecklingen av den tillförlitlig och stabil. Enligt resultaträkningen för 2015 var överskottet 3,9 miljoner och den interna balansräkningens slutsumma 74,2 miljoner euro. Avkastningen av
placeringsegendomen som ingår i balansräkningen var cirka 2,4
miljoner euro. Blodtjänst har under sina nästan 70 verksamhetsår samlat en placeringsegendom som till största delen härstammar från intäkter från ett interferonläkemedel som utvecklades
vid Blodtjänst och åtnjöt global framgång under 1970–1990-ta-
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Verksamhetsöversikter

Försäljning av blodprodukter till sjukhusen
Produkt, antal enheter
Röda blodkroppar, fria
från vita blodkroppar
Blodplättsprodukter

2013

2014

2015

förändring %
2014–2015

212 654

204 134

197 357

-3,3

37 234

37 635

38 025

+1,0

Användningen av röda blodkroppar fortsatte att minska.

Donerat helblod som utnyttjats för framställning av blodprodukter
röda blodkroppar

blodplättar**

93 %

91 %

Avskrivningar med anknytning till blodgivning

2%

-

Avskrivningar med anknytning till
laboratorieresultat och framställningsprocesser

2%

2%

Utgångna produkter*

3%

7%

Produkter för behandling av patienter

Blodprodukter och
laboratorietjänster

* Utgångna röda blodkroppar levereras för användning som råmaterial för ett läkemedel
mot porfyri (en sällsynt ämnesomsättningssjukdom).
** Andelar helblod som har använts för framställning av blodplättar.
I Finland används blodet effektivt i patientvården.

Blodprodukter
Blodtjänst separerar röda blodkroppar, blodplättar och
plasma ur det insamlade blodet och ansvarar för försörjningen av blodprodukter till samtliga sjukhus i Finland.
Blod insamlas och produkter framställs enligt sjukvårdens
behov. Behovet av blodprodukter förutspås på basis av
Blodtjänsts experters erfarenhet, insamling av uppgifter
från sjukhusen och lagersituationen.
Användningen av röda blodkroppar på sjukhusen minskade med drygt 3 % och användningen av blodplättsprodukter hålls på ungefär samma nivå som under det föregående året.
Röda blodkroppar kan användas högst fem veckor efter blodgivningen. Vårt mål är att alltid ha ett 4–6 dagars
lager av röda blodkroppar för alla blodgrupper. En optimal lagernivå minimerar svinnet och garanterar tillgången
på produkter. År 2015 levererade vi röda blodkroppar till
sjukhusen i medeltal 8 dygn efter blodgivningen. Därmed
kunde produkterna användas på sjukhusen i ännu nästan
fyra veckor. Vårt lager av röda blodkroppar översteg minimimålet (4 dagars behov) 92 % av tiden.
Blodplättar håller i högst fem dygn. Därför är det en
6
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utmaning att lagra dem och räkna ut mängden produkter
som behöver framställas. Dessutom varierar den dagliga
användningen av blodplättar kraftigt. Inom blodgivningen
fördubblades den maskinella insamlingen av blodplättar
(trombaferes) jämfört med det föregående året: antalet
trombaferesblodgivningar uppgick till över 2 000. På detta
sätt kan vi ännu bättre beakta snabba förändringar i användningen av blodplättar med kort lagringstid.
Förbättring av den nationella blodförsörjningens verksamhetsledning är ett av
nyckelmålen i vår strategi. Under år 2015 planerade vi datasystemsarkitektur för detta.
Målet är att utveckla ett datasystem som kan styra insamlingen och användningen av
blod bättre än idag, förbättra
effekten av blodtransfusioner
och ge information som förutspår förändringar i användningen av blodprodukter.

Vårt lager av
röda blodkroppar
översteg
minimimålet
92 % av tiden.

Vårt laboratorium
mottar dagligen över
3 000 provrör med
insamlat blod för
analyseringen.

Laboratorietjänster
Blodtjänsts laboratoriers huvuduppgifter är att
testa det insamlade blodet och därmed garantera
trygga blodtransfusioner. Vårt laboratorium mottar
dagligen över 3 000 provrör med insamlat blod som
genomgår noggranna blodgrupps- och virusundersökningar. Dessutom utför vårt laboratorium kvalitetskontroller för att garantera att blodprodukterna
håller en jämn kvalitet och för att identifiera förändringar under lagringen.
Förutom testningen av det insamlade blodet erbjuder vi hälso- och sjukvården också kliniska laboratorieundersökningar inom vårt specialområde. Detta
omfattar bland annat utredning av problemsituationer i samband med blodtransfusioner, sållning för
blodgruppsimmunisering under graviditet, undersökningar som garanterar kompatibiliteten mellan donator och patient vid organ- och stamcellstransplantationer.
Inga större förändringar i antalet kliniska laboratorieundersökningar skedde under året. Antalet undersökningar av blödnings- och blodproppsrisk ökade
i och med nya klienter. Också antalet vävnadstypningar ökade något, vilket berodde speciellt på det
ökade antalet organtransplantationer. Bestämning
av fostrets blodgrupp ur mammans plasma etablerade sig som en ny testmetod och därför hölls antalet
undersökningar av prover från rådgivningar på samma nivå som under föregående år trots att antalet
förlossningar minskade i hela landet.
Vi förnyade jourmetoderna för vävnadskompatibilitetstester som behövs vid organtransplantationer,
vilket gjorde processen betydligt snabbare. Nu är
resultaten som behövs för val av patienter som får
organtransplantat tillgängliga flera timmar tidigare
än förut. Också central testapparatur förnyades. Nya
generationens analysatorer är enkla att använda, har
bättre testningskapacitet och gör testningen snabbare.
Den största förändringen vid våra laboratorier var
förberedelserna för samarbete med vår andrahandshyresgäst Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy (YML) som
flyttar in i fastigheten i Stenhagen år 2016. Vi kom
överens om produktionssamarbete som omfattar
anskaffning av en gemensam laboratorieautomation
för förbehandling, transport och testning av prover.
En automationslinje tas i bruk i förbehandlingen av
donator- och rådgivningsprover år 2016.

Blodtjänsts laboratorieundersökningar för hälsovårdsenheter

Undersökningar av blödnings- och blodproppsrisk

2014

2015

8 288

10 626

14 025

14 173

Undersökningar av antikroppar mot röda blodkroppar

3 968

3 994

Krävande undersökningar av antikroppar mot röda blodkroppar

1 402

1 570

Brådskande och under jourtid utförda kompatibilitetstester

2 019

2 043

Undersökningar av prover från rådgivningarna

81 165

82 179

Vävnadskompatibilitetstester*

13 793

12 144

487

455

Blodgruppsundersökningar totalt

Trombocytundersökningar

* Antalet prover var 7 034 år 2015 och 6 858 år 2014. Enskilda undersökningar slogs
ihop till paketundersökningar åren 2014–2015.
Antalen olika laboratorieundersökningar förändrades knappt jämfört med
det föregående året.

HIV- och hepatitvirus (B och C) samt syfilis i blodgivarprover åren 2011–2015
2011

2012

2013

2014

2015

Hepatit B

1

2

1

3

7

Hepatit C

9

15

9

4

7

HIV

0

1

0

2

1

Syfilis

0

51*

6

5

4

* 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 2011−2015
2011

2012

2013

2014

2015

Njure

177

199

189

240

245

Lever

56

52

49

59

77

Hjärta

18

22

21

24

25

Lungor

23

26

15

15

24

Hjärta-lungor

0

1

0

2

0

Bukspottkörtel

1

8

10

15

17

Tunntarm

0

2

1

0

3

275

310

285

355

391

Från avlidna organdonatorer i Finland

92

107

95

120

127

Från levande organdonatorer
i Finland (njure)

13

11

13

15

15

TOTALT

Blodtjänst utför vävnadstypningen för alla organtransplantationer och
stamcellstransplantationer i Finland.
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Nio av tio blodgivare
är mycket nöjda med
sin upplevelse.

Blodgivning
Vårt mål inom blodgivningen är att antalet
blodgivare ska variera så litet som möjligt mellan olika vardagar. Sådan jämn insamling av blod
är bäst för den mest effektiva blodproduktsförsörjningskedjan från blodgivare till patient. Vi
strävar efter att nätverket av blodgivningsställen ska vara optimalt, så att vi kan samla in blod
precis enligt behovet: varken för mycket eller för
litet. Om sjukhusens behov av blod ökar, kallar
vi in flera blodgivare ur nödvändiga blodgrupper.
År 2015 insamlade vi helblod på tio fasta
blodgivningsenheter och under 1 237 massblodgivningar som ordnas av den mobila blodtjänsten. Totalt insamlade vi 209 407 påsar
blod. Vi minskade insamlingen av helblod med
3 %, vilket motsvarar minskningen av användningen av röda blodkroppar.
Blodplättar insamlade vi under totalt 2 125
maskinella blodgivningar (trombafereser), vilket är dubbelt så mycket som under det föregående året. Genom att öka antalet maskinella blodplättsgivningar strävar vi efter att hålla
blodlagren i balans så att det ökade behovet
av blodplättsprodukter inte samtidigt i onödan
ökar våra lager av röda blodkroppar.
Blodgivningen (helblod och aferes) besöktes av 133 597 olika personer och 120 882 av
dem donerade blod. De som inte donerade blod
8
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hade något kort- eller långtidshinder, t.ex. alltför lågt hemoglobin
eller karenstid på grund av en utlandsresa. Antalet enskilda blodgivare minskade med nästan 5 % jämfört med det föregående året,
eftersom vi kallade in färre blodgivare och minskade också antalet
massblodgivningar. Andelen nya blodgivare var 14 % av alla blodgivare, vilket är en lämplig andel med tanke på förnyelsen av blodgivarpoolen.
Antalet registrerade blodgivargrupper (BlodGrupper) var 2 229
i slutet av året. Vi har uppmuntrat företag, samfund och grupper
till blodgivning genom BlodGrupp-verksamheten redan i ett par år.
Målet på 2000 grupper som ställdes upp när verksamheten började
nåddes och överskreds cirka ett år i förtid under hösten 2015.
Blodgivarnas nöjdhet med vår kundbetjäning hölls på hög nivå
precis som tidigare år: nio av tio blodgivare var mycket nöjda med
sin upplevelse. I slutet av 2015 tog vi i bruk ett nytt elektroniskt
kundresponssystem som överför uppgifter i realtid till våra uppföljnings- och rapporteringssystem. Tack vare förnyelsen kan vi reagera
mycket snabbt på kundrespons.

Helblodsgivning 2005-2015
320 000
280 000
240 000
200 000
160 000
120 000
80 000
40 000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Blod insamlas enligt sjukhusens behov, så mängden varierar från år till år.
Dessutom genomförses 2 125 blodplättsgivningar (trombafereser) under 2015.

De vanligaste hindren för blodgivning 2015 (%
av personer som registrerat sig för blodgivning)

Andel personer som registrerade sig för blodgivning
men inte gav blod (%)

Nya blodgivare

35 %

0,9

2015

Ny sexpartner

0,8

25,9

25,4

25,6

26,9

Flunsa

0,8

9,5

10,0

9,9

10,6

Mycket lågt hemoglobin

0,4

13,2

13,6

13,4

14,5

Operation, tandvård

0,4

8,3

8,5

8,6

9,0

Resa till malariaområdet

0,4

Läkemedel

0,4

Malariatest

0,2

Hjärtkärlsjukdom

0,2

Vaccination

0,1

Cancer

0,1

Förlossning, amning

0,1

B+

5%

0,9

Titthålsingrepp, piercing, akupunktur

2014

Finländarnas fördelning enligt blodgrupp, nya blodgivare 2015
A-

1,4

Resa (utanför malariaområdet)

2013

Män

A+

3,5

Oavslutad utredning av sjukdom

2012

Tidigare blodgivare
Kvinnor

Lågt hemoglobin

B-

15 %

AB+

2%

AB-

7%

O+

1%

O-

30 %

5%

Blodgivare inbjuds att komma till blodgivning enligt blodgrupp.

Blodgivarnas ålders- och könsfördelning 2015
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Den övre gränsen för blodgivning höjdes till 70 år i början av 2014.

Medicinska tjänster
Våra medicinska tjänster omfattar bland annat kliniskt stöd
för sjukhusen vid blodtransfusioner och behandling av
blodsjukdomar samt fortbildning, blodsäkerhet, Finlands
Stamcellsregister och Cellproduktionscentralen.
Blodtjänsts läkare ger kliniska konsultationer och sammanställer patientundersökningsrapporter om t.ex. blodgrupps- och vävnadskompatibilitetstester samt undersökningar av blödnings- och blodproppsrisk. Våra läkare jourar
också utanför kontorstid. Under 2015 hade vi nästan 500
enskilda jourfall och största delen gällde blodtransfusioner.
Vi ordnade åtta fortbildningsdagar för våra sjukhusklienter och över 350 yrkesutbildade personer inom hälsovården deltog. Våra läkare och övriga experter höll totalt
78 föreläsningar vid olika evenemang under året. Innehållet i vår ABO-webbkurs om blodtransfusion för sjukhusens
personal förnyades. Hittills har kursen använts redan över
239 000 gånger. År 2015 grundade vi också ett nytt slags
nätverk för sjukhusens kontaktpersoner. Syftet med nätverket är att effektivisera vår nationella blodförsörjningskedja.
Ett rekordhögt antal personer, 4 615 stycken, anmälde sig till Stamcellsregistret år 2015. Registret som har
växt kraftigt under de senaste åren har nu redan över 30
000 medlemmar. Registret används också: år 2015 förmedlade vårt Stamcellsregister totalt 156 transplantat.
Antalet är ungefär detsamma som under det föregående året, men på lång sikt har användningen av stamcellstransplantat ökat. År 2014 kom Finlands Stamcellsregister
10
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på tredje plats av alla världens stamcellsregister när det
gällde antalet transplantat som förmedlats till patienter i
relation till registrets storlek.
Det har varit möjligt att gå med i Stamcellsregistret på
webben sedan 2012. Vårt mål är att utveckla våra elektroniska tjänster så att läkare som behandlar patienter så
enkelt som möjligt kan använda registret och så att det är
smidigt att gå med i registret.
Cellproduktionscentralen forskar i, utvecklar och framställer cellterapiprodukter för användning vid experimentella behandlingar av svåra sjukdomar. År 2015 levererade
vi mesenkymala stromaceller till 10 patienter vid Helsingfors och Åbo universitets centralsjukhus. Dessa patienter
hade svåra immunologiska sjukdomar som associeras med
stamcellstransplantation. På Cellproduktionscentralen extraheras också hudceller från brännskadepatienters egen
hud. Sådana celler levererade vi till sju patienter vid HUCS
brännskadecentrum.
Vi deltar också i biobanksverksamheten. Vi koordinerar
Hematologiska biobankens verksamhet tillsammans med
Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), Hematologföreningen i Finland och sjukvårdsdistrikten. År 2015 insamlades prover från
totalt 361 patienter
för biobanken. Biobanken
innehåller
prover från totalt cirka 1 000 patienter. I
slutet av 2015 mottog biobanken dessutom sina första begäran om tillgång till
prover från forskare.

Ett rekordhögt
antal personer
anmälde sig till
Stamcellsregistret år
2015.

År 2015 fortsatte
vi vår stora
satsning på
cell- och
vävnadsterapier.

Forskning
Transplantat förmedlade av
Stamcellsregistret 2013-2015
Totalt antal förmedlade transplantat
2013

2014

Benmärgstransplantat

29

21

25

Stamcellstransplantat från blod

97

121

117

Placentablodtransplantat

7

5

5

13

12

9

146

159

156

Lymfocyttransplantat
Totalt

2015

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
2013

2014

2015

8

4

7

Stamcellstransplantat från
blod

13

23

26

Placentablodtransplantat

0

0

1

Lymfocyttransplantat

2

1

1

23

28

35

Benmärgstransplantat

Totalt

Från utländsk donator till finländsk patient
2013

2014

2015

Benmärgstransplantat

18

15

18

Stamcellstransplantat från
blod

80

71

72
1

Placentablodtransplantat
Lymfocyttransplantat

Totalt

1

1

10

8

5

109

95

96

Från finländsk donator till utländsk patient
2013

2014

2015

Benmärgstransplantat

3

1

0

Stamcellstransplantat från
blod

4

14

7

Placentablodtransplantat

6

4

3

Lymfocyttransplantat

1

2

3

14

21

13

Totalt

Stamcellsregistret verkar internationellt. Blodtjänsts kurirer hämtar
stamcellstransplantat för patienterna även utomlands.

I forskningsstrategi har vi beslutat att koncentrera
oss på blodtransfusionsbehandlingar samt utveckling av cell- och vävnadsterapier. Vi utför dock också
annan forskning som gäller bland annat blodgivning.
Resultatet av vår forskning och dess tyngdpunkter
bedöms av en extern vetenskaplig delegation.
År 2015 började vi forska i hälsoeffekter av blodgivning. I FIN DONOR 10 000-järnstudien samlar vi
in prover från blodgivare för att utreda faktorer som
påverkar blodgivarnas järnlager. I GeneRisk-studien
erbjuder vi blodgivare möjligheten att utreda sin
egen risk för hjärtkärlsjukdomar inom ett omfattande nationellt samarbetsprojekt. Dessutom undersöker vi inom ramen för ett sociologiskt doktorsavhandlingsprojekt hur blodgivare skulle uppleva att
det insamlade blodet i större utsträckning än idag
skulle användas för forskning och lagras i en biobank. De första resultaten av dessa blodgivarstudier
fås redan 2016.
År 2015 fortsatte vi vår stora satsning på celloch vävnadsterapier. Vi studerade användningen av
mesenkymala stromaceller för behandling av komplikationer vid stamcellstranplantationer och dessa
cellers funktionsmekanismer. Vi inledde också ett
forskningsprojekt med syftet att utveckla en cellterapiprodukt, CAR-T, för målinriktad behandling
av cancer. I ett vävnadskompatibilitetsprojekt som
gäller hela genomet letar vi efter nya faktorer som
påverkar vävnadskompatibilitet och utvecklar verktyg för att bedöma den totala kompatibiliteten av
transplantationspar.
Antalet vetenskapliga publikationer minskade
jämfört med de senaste åren, eftersom forskningsstrategins inriktning ändrades. Publikationsplanen
för våra aktuella projekt och våra 16 doktorandanställda kommer redan under de närmaste åren att
höja antalet publikationer och kvaliteten av dem.
År 2015 använde vi cirka 2,5 miljoner euro för
forskning och produktutveckling, och 40 % eller
nästan en miljon euro täcktes med extern finansiering. Andelen extern forskningsfinansiering var 5 %
högre än 2014.
BLODTJÄNSTS ÅR 2015

11

Övriga verksamheter
Vårt kvalitetssystem garanterar att vår verksamhet uppfyller kraven som ställts på
den. Vår kvalitetsenhet har gett personal som ansvarar för olika funktioner inom Blodtjänst utbildning i både interna och externa auditeringar. Vårt mål är att upprätthålla
kvalitetssystemet och samtidigt utveckla och effektivera verksamheten och minska
svinnet.
Förra året inföll flera kontroller och auditeringar än under det föregående året och resultaten var goda. Med interna auditeringar säkerställer vi 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.
Vi fortsatte utveckla våra processer enligt lean-verksamhetsmodellen. Med hjälp av
lean-modellen har vi gjort våra processer smidigare inom t.ex. framställning av blodprodukter, laboratorieundersökningar och blodgivningen. Nästan 300 anställda vid
Blodtjänst deltog i lean-fortbildning under året. Vårt mål är att lean-verksamhet och
effektivisering av processer ska bli en ännu mera systematisk del av det grundläggande arbetet vid Blodtjänst.

Personal
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År 2015 arbetade i medeltal 536 personer vid Blodtjänst, och
deras sammanlagda arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för
443 heltidsanställda (FTE). Personalens medelålder var 41,4 år
(2014: 42,4 år). Av personalen var 87 % kvinnor och 13 % män.
Anställningsförhållandets medellängd var 12,8 år (2014: 12,4
år).
Mängden sjukfrånvaro minskade jämfört med det föregående
året och har varit mycket låg under flera år i rad. Sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden var 3,2 % år 2015 (3,9
% år 2014).
Våra teman för utveckling av personalen var förtroende,
glädje och utveckling. Vi ökade arbetsglädjen exempelvis med
vår nya VeriGreatJob-modell som används för att tacka kolleger,
genom att informera om personalens framgångsrika arbete via
interna kommunikationskanaler samt genom att stödja olika
personalgruppers gemensamma aktiviteter och motion i många
former. Utveckling stödde vi exempelvis genom att ge alla anställda möjlighet att delta i samarbetskliniker med teman såsom
självledning och tidshantering, färdigheter att ta upp frågor, olikhet som en resurs samt ansvarsfullt påverkande. Vi uppmuntrade
personalen att utveckla sitt eget arbete genom lean-fortbildningar som redan nästan 300 anställda har deltagit i. Vi förnyade
också vår initiativverksamhet, och under året inlämnades 151
initiativ, vilket är ett rekord.
Utvecklingsarbetet gav positiva resultat som syntes i resultaten av personalenkäten. I undersökningen Finlands bästa arbetsplatser som mäter personalnöjdhet höjdes vårt Trust Index®
under 2015 med fem procentenheter till 74 %. Personalen anser
att Blodtjänsts specialstyrkor är gott arbetsklimat, att bry sig om
andra, professionella kolleger samt meningsfullt och uppskattat
arbete. Enligt enkäten hade känslan av förtroende förstärkts. Vi
fortsätter att förstärka samarbete och ömsesidigt förtroende genom att öka transparensen i beslutsfattandet och överlåtande
ansvar, skapa fler möjligheter att delta i beslutsfattandet samt
ge respons om inlämnade idéer och initiativ.

Inom IT-administrationen koncentrerade vi oss på våra kärnuppgifter, alltså på att underhålla och stödja våra datasystem som vi
använder för att utföra våra dagliga uppgifter inom blodgivningen,
laboratorieverksamheten, framställningen och övriga funktioner. År
2015 uppdaterade vi blodgivarregistreringen och datasystemet för
blodproduktsframställningen, förnyade IT-infraservicelösningen samt
definierade blodförsörjningskedjans IT-arkitektur. Dessutom byggde vi
en ny webbtjänst som togs i bruk i början av 2016.

Blodtjänsts tillstånd samt ackrediteringar,
kontroller och auditeringar som utfördes vid
Blodtjänst 2015

Inom kommunikation och marknadsföring stödde vi inkallandet av
blodgivare enligt blodgrupp och ort. Vi förstärkte också Stamcellsregistrets kommunikation. Vi använder många olika kommunikationskanaler, t.ex. riktade textmeddelanden och
nyhetsbrev, tidnings-, webb-, radio- och
utomhusreklam, mobila tjänster samt
webbkommunikation. Sociala medier, särskilt Facebook, har blivit en viktig kommunikationskanal mellan Blodtjänst och
blodgivare. År 2015 producerade vi också mycket nytt kommunikationsmaterial,
speciellt videofilmer och infografik. Syftet
med dessa är att både uppmuntra blodI HELA VÄRLDEN
FINNS DET KANSKE
BARA EN MÄNNISKA
givare och öka förståelsen för hur hela
SOM KAN HJÄLPA
EN VISS PATIENT
blodförsörjningskedjan fungerar.

Tillstånd

6

Ackrediteringar

2

Myndighetskontroller

8

Externa auditeringar

16

Interna auditeringar

17

Blodtjänsts auditeringar av leverantörer

4

Sociala medier har
blivit en viktig
kommunikationskanal
mellan Blodtjänst och
blodgivare.

är det du?

Personal totalt
2014

2015

Personal totalt 31.12.

529

537

Fast anställda

433

429

Visstidsanställda

55

63

Personal som inkallas vid behov

41

45

449

443

Heltidsanställda (FTE) (genomsnitt)
Personal (genomsnitt)

525

536

Heltidsanställda i arbete (genomsnitt)

458

453

Sjukfrånvaro, % av teoretisk arbetstid

6%
5%
4%
3%

Antalet anställda vid Blodtjänst ökade, men beräknat som heltidsanställda
minskade antalet något.

2%
1%

Fördelning av personalen inom organisationen (%)

0

2015
Blodgivning

40 %

Blodprodukter och laboratorietjänster

35 %

Medicinska tjänster

11 %

Övrigt

14 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Största delen av personalen arbetar inom blodgivningen.
Vid Blodtjänst arbetar yrkesutbildade personer inom många olika områden.

Personalens utbildning (%)
2015
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sjukskötare, specialsjukskötare,
hälsovårdare

34 %

LABORATORIUM Laboratorieskötare, laborant, laboratorieanalytiker, bioanalytiker, speciallaboratorieskötare

21 %

SOCIALVÅRD OCH ÖVRIG VÅRD
Närvårdare, primärskötare

11 %

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

8%

MEDICIN Med.lic., med.dr, specialistläkare

3%

EKONOMI Merkonom, stud.merkonom, merkant, tradenom,
ekonom

4%

FARMACI Farmaceut, provisor, farmanom

5%

TEKNIK Ingenjör, diplomingenjör, tekniker eller annan teknisk
utbildning

4%

Övrig utbildning

Vi förnyade vår
initiativverksamhet och
år 2015 inlämnades ett
rekordhögt antal, 151
initiativ.

10 %
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Ekonomi och
samhällsansvar

Blodtjänst verkar inte i vinstbringande syfte, utan verksam-

hetens finansiering baserar sig på avgifterna som organisationer inom hälso- och sjukvården betalar Blodtjänst för
blodprodukter samt övriga medicinska produkter och tjänster. Blodtjänsts verksamhet stöds inte med offentliga medel
och får inte heller ekonomiskt stöd från andra utomstående
källor med undantag för vissa stipendier och bidrag som
beviljas för forskningsprojekt.
Blodtjänsts ekonomi har varit i balans under de senaste
åren, vilket har möjliggjort måttlig prissättning av våra blodprodukter. År 2015 höjde vi inte priserna alls. För år 2016
bestämde vi oss för att sänka priserna med 1,0 % trots att
efterfrågan på blodprodukter har minskat.
År 2015 uppgick Blodtjänsts totala omsättning till 65,1
miljoner euro (-1,1 %) och redovisningsperiodens överskott
till 3,9 miljoner euro (5,9 miljoner euro 2014).
Försäljningen av röda blodkroppar, blodplättar, plasmaråmaterial och färskfrusna plasmaprodukter som klassificeras
som läkemedel utgör cirka 80 % av Blodtjänsts omsättning.
Försäljningen av blodprodukter räknat i euro minskade med
1,0 % jämfört med det föregående året. Användningen av
röda blodkroppar minskade med 3,3 % och användningen
av blodplättar ökade med 1,0 %.
Enhetsförsäljningen av färskfrusna plasmaprodukter som
förmedlas av Blodtjänst minskade med 1,5 %. Försäljningen

av plasmaråmaterial ökade däremot med cirka 2,2 % jämfört
med det föregående året, trots att mindre plasma än under
det föregående året samlades in till följd av den minskade
insamlingen av blod. Ökningen av försäljningen berodde på
tajmningen av försäljningssatserna. Försäljningen av laboratorietjänster fortsatte öka och uppgick till 7,5 miljoner euro.
Ökningen jämfört med det föregående året var 4,4 %.
Våra fastighetskostnader har länge varit relativt höga och
det finns mycket outnyttjat utrymme i vår lokal i Stenhagen.
År 2015 lyckades vi förbättra situationen i och med att vi ingick ett andrahandshyresavtal med Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy (YML). YML flyttar in som vår andrahandshyresgäst
2016 och avtalet omfattar också en gemensam laboratorieautomation.
Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts kapital
till totalt 64,6 miljoner euro och 36,0 miljoner euro var placerade i finansieringsvärdepapper. Blodtjänst hade 21,4 miljoner euro i penningmedel och bankfordringar, och av detta
var 21,2 miljoner euro depositioner på FRK:s koncernkonto.
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 underteckning av Blodtjänsts balansräkning
har FRK:s revisionsberättelse ännu inte färdigställts.

Omsättning enligt produktgrupp (milj. euro)
1%
6%
6%

Blodprodukter

9%

Laboratorieundersökningar
66 %

12 %

2015

2014

Förändring
%

Andel av omsättningen %

42,7

43,1

-1,0 %

66 %

7,5

7,2

4,4 %

12 %

Plasmaråmaterial

5,9

5,8

2,2 %

9%

Läkemedel

3,9

4,6

-15,1 %

6%

Cell- och vävnadstjänster

4,4

4,3

1,3 %

6%

Övrigt

0,7

0,8

-14,9 %

1%

Totalt

65,1

65,8

-1,1 %

100 %

Största delen av Blodtjänsts omsättning kommer från blodprodukter.

Fördelning av kostnaderna för
en blodpåse 2015 (%)

3%

2%

5%

Lagerföring och transport 5 %

Fördelning av kostnaderna 2015

6%

Personalkostnader

41 %

Material och underleveranser

27 %

Framställning
15 %
Blodgivning
50 %

7%
41 %
9%

27 %

Fastighets- och apparatservice

9%

Hyror (utrymmen och apparater)

7%

IKT

6%

Logistik

3%

Investeringskostnader

2%

Övrigt

5%

Blodtjänsts kostnader består till största delen av personalkostnader.

14

BLODTJÄNSTS ÅR 2015

Medicinskt stöd 1 %

Laboratorieverksamhet
29 %

Kostnader för en blodprodukt består av många
olika arbetsfaser.

Försäljningen av
blodprodukter
utgör cirka 80 %
av Blodtjänsts
omsättning.

Mått på samhällsansvaret
Yhteiskuntavastuun mittarit
2015

2014

2013

Ekonomiska mått
65 081

65 836

65 569

Material och tjänster, 1 000 EUR

Omsättning, 1 000 EUR

-16 930

-17 104

-16 349

Personalkostnader, 1 000 EUR

-24 788

-24 881

-27 168

Miljömässiga mått
Elförbrukning, MWh (*

5 355

5 788

5 850

Vattenförbrukning, m3 (*

8 739

10 450

10 080

4 156

4 471

4 290

Resedygn

Fjärrvärmeförbrukning, MWh (*

11 540

12 065

12 417

CO2-utsläpp, inrikesflyg, kg

29 011

26 256

28 017

CO2-utsläpp, utrikesflyg, kg

99 318

110 044

94 573

Brännbart avfall, kg (*

46 000

41 500

27 300

153 500

155 000

155 200

6 000

9 100

7 700

Sorterat kommunalt avfall, kg (**
Problemavfall, kg (*
Sociala mått
Antal anställda (heltidsanställda i arbete, årsmedeltal)
Sjukfrånvaro, dagar
Olycksfall i arbetet

453

458

506

4 362

5 115

5 240

26

19

25

Fortbildning av personal, 1000 EUR

-261

-272

-156

Fortbildning av personal, EUR/person

-576

-595

-308

Personalnöjdhet, Trust Index®-totalpoäng
(undersökningen Finlands bästa arbetsplatser)

74 %

69 %

63 %

Blodgivarnöjdhet, andel mycket nöjda

89 %

88 %

90 %

-

9,2 n=189

-

Kundnöjdhet, blodproduktsklienter (totalt medeltal av skolvitsorden)
Övriga verksamhetsmått
Antal blodgivningar (helblod och aferes)

211 536

220 980

227 610

Antal blodgivare (helblod och aferes)

120 882

127 000

143 563

Enskilda personer som registrerat sig för blodgivning (helblod och aferes)

133 597

139 614

144 847

Rapporterade biverkningar av blodtransfusion

223

257

258

Antal förmedlade transplantat av Stamcellsregistret

156

159

146

31 164

25 580

22 560

24

34

55

Stamcellsregistrets medlemsantal (31.12.)
Antal vetenskapliga publikationer

*) Stenhagen, Helsingfors
**) I mängden avfall som måste grävas ner ingår också det avfall som den mobila blodtjänstenheten i Helsingfors ger upphov till.
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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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