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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 centralise-
rat ansvar för blodtjänstverksamheten i hela landet. Vår verk-
samhet omfattar inte bara organiseringen av blodgivning och 
insamlandet av blod utan även testning av donerat blod samt 
framställningen av blodprodukter och distributionen till sjuk-
husen.

Blodtjänst erbjuder hälso- och sjukvården bland annat 
kompatibilitetstester samt analyser med avseende på organ-, 
vävnads- och stamcellstransplantationer samt koagulations-
faktorer och blodplättar (trombocyter). Vi utför blodgrupps-
bestämning och testning av blodgruppsantikroppar för alla 
gravida kvinnor. Inom Blodtjänst verkar dessutom Finlands 
Stamcellsregister som förmedlar transplantat för stamcells- 
transplantationer. 

Intern forskning och utveckling utgör grunden för vår ge-
digna 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 blod-
givare 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 orga-
nisera massblodgivning.

Vi arbetar professionellt
Blodtjänst har cirka 500 anställda på nio or-
ter och alla är experter inom sina områden. 
Vi erbjuder hälso- och sjukvården blod- och 
cellprodukter samt laboratorie- och expert-
tjänster 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 blod- 
och cellprodukter samt experttjänster till 
hälso- och sjukvården. Vi arbetar ansvars-
fullt och ser till att hela vår verksamhet är 
effektiv och ekonomisk.

Blodtjänst

i korthet

Läs mer: 
http://vuosikertomus.veripalvelu.fi/sv

Produktion och layout: Mediafocus Oy Texter: Blodtjänsts 
kommunikation Foto: Blodtjänsts bildarkiv Tryckeri: SP-Paino
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Patientens välbefinnande
Vår verksamhet har alltid patienters välbefinnande som mål.

Uppskattning av donatorer
Frivilliga blodgivare och stamcellsdonatorer är Blodtjänsts sam-
arbetsparter i hjälpkedjan. Vi värdesätter blodgivarna och do-
natorerna samt deras gåva och erbjuder en kanal för hjälp till 
patienterna.

Tillförlitlighet
Vi förtjänar och värnar om förtroendet genom tydliga och kon-
sekventa arbetssätt. I vår verksamhet tillämpar vi god adminis-
tration och öppen kommunikation.

De anställdas välbefinnande
Vi satsar på att förbättra de anställdas välbefinnande, vilket le-
der 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 ändamåls- 
enligt som möjligt för patienters välbefinnande. Vi utvecklar 
också vår verksamhet kontinuerligt för att arbetet ska bli smi-
digare.

VÅRA VÄRDEN

Vår verksamhet 
har alltid 
patienters 
välbefinnande 
som mål.



Blodtjänst är tillgängligt för den finländska hälso- och 
sjukvården dygnet runt året om. Blod som doneras under 
dagen testas följande natt. Blodprodukter levereras med 
hjälp av samarbetsparter till hela Finland vid behov även 
nattetid. Också sjukhusens blodtransfusionsproblem ut-
reds alla tider på dygnet.

Laboratorieundersökningar som behövs för organtrans-
plantationer görs oberoende av tid på dygnet och våra 
jourhavande experter finns alltid tillgängliga för rådgiv-
ning. Våra stamcellskurirer hämtar stamcellsprodukter som 
finländska patienter behöver från olika delar av Europa ge-
nast när de finns tillgängliga. Vi upprätthåller kontinuerlig 
beredskap också för olika undantagsförhållanden.

Allt detta är möjligt tack vare våra blodgivare som för-
bundit sig till att hjälpa och vår ytterst professionella per-
sonal som förbundit sig till sitt arbete. Vi tar väl hand om 
båda grupperna. Enligt vår kontinuerliga responsuppfölj-
ning anser 92 % av blodgivarna att vår kundbetjäning är 
utmärkt. Det är också välkänt att vi är en bra arbetsplats 
enligt undersökningar. Vi är med på listan på Finlands bäs-
ta arbetsplatser.

Nu har vi ett arbetsamt och framgångsrikt år 2017 
bakom oss. Vi samlade åter in över 200 000 påsar blod 
och levererade blodprodukter som tillverkats av blodet till 
alla hjälpbehövande på sjukhusen. För röda blodkroppar 
är vårt mål att alltid ha en jämn 4–6 dagars lagernivå för 
alla blodgrupper. Vi nådde detta mål relativt bra, med un-
dantag för blodgruppen O Rh negativ som kallas nödblod.

O Rh negativa röda blodkroppar kan ges till vem som 
helst oberoende av blodgrupp. Detta är viktigt i nödsitua-
tioner, där det inte finns tid att vänta på undersökning av 
patientens blodgrupp. Nödsituationer är därmed orsaken 
till att det används en nästan dubbelt så stor mängd av  
O Rh negativa röda blodkroppar jämfört med blodgrup-
pens förekomst i befolkningen. På grund av det stora be-
hovet blir vi kontinuerligt tvungna att kalla in blodgivare 
som kan ge nödblod. Tack vare blodgivarnas trogenhet, 
sjönk lagernivån av O Rh negativa röda blodkroppar inte 
under den kritiska två dygns nivån en enda gång under 
året.

Sjukhusens användning av röda blodkroppar har under 
de senaste 20 åren minskat med cirka 40 % och trenden 
fortsätter fortfarande. Fenomenet är globalt och beror på 
att kirurgin utvecklas samt mängden forskningsbevis om 
blodtransfusioners fördelar och nackdelar i olika behand-
lingssituationer ökar. Toppnivån för användning av blod-
plättar (trombocyter) i Finland nåddes år 2011, varefter 
användningen småningom minskat.

Under 2017 har vi förberett ibruktagandet av ett nytt 
datasystem. Det nya systemet möjliggör en ännu bättre 
hantering av blodproduktskedjan från blodgivare till pa-
tient. För blodgivare syns förnyelsen i första skedet i att 
hälsotillståndsenkäten för blodgivare blir digital och kan 
fyllas i redan före man kommer till blodgivning.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla blodgivare, stamcells-
donatorer, frivilliga och samarbetsparter som har möjlig-
gjort vårt arbete. Vi vill rikta ett särskilt tack till Blodtjänsts 
personal för utmärkt arbete och ett unikt arbetsklimat. Vi 
firar Blodtjänsts 70-åriga historia med stor tacksamhet.

Martti Syrjälä
Direktör för Blodtjänst, professor

Allt vad vi gör är 
möjligt tack vare 
våra blodgivare och 
vår personal som 
har förbundit sig till 
att hjälpa och till sitt 
arbete.

översikt
DIREKTÖRENS
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Finlands Röda Kors Blodtjänsts 
verksamhet fyllde 70 år i början av 
2018. Under årens lopp har Blod-
tjänst blivit en viktig stöttepelare för 
blodtransfusionsbehandlingar och  
en ansedd forskningsinstitution.  
Grunden för vår verksamhet har 
dock förblivit oförändrad: blod-
transfusionsbehandling av hög kva-
litet möjliggörs av hundratusentals 
frivilliga blodgivare.

Blodtransfusioner utvecklades 
som behandlingsmetod i början av 
1900-talet tack vare två betydel-
sefulla upptäckter: blodgrupperna 
upptäcktes och vi lärde oss att för-

hindra blodkoagulation. Blodgivningsverksamheten som 
baserar sig på frivillighet och avgiftsfrihet började i Finland 
1935 när scouterna började ge blod. Under krigsåren sköt-
te Försvarsmaktens Blodtjänst blodtjänstverksamheten. 
Efter kriget koncentrerades verksamheten till Finlands 
Röda Kors Blodtjänst som grundades 1948.

Verksamheten behövde startas snabbt, eftersom beho-
vet av blod var stort. Under Blodtjänsts första verksam-
hetsår fick vi hjälp av t.ex. amerikanska Röda Korset som 
donerade blodplasma till Finland. I början organiserades 
verksamheten vid FRK:s sjukhus i Helsingfors, men snart 
grundades blodgivningsbyråer i olika delar av landet. Den 
mobila blodtjänstens verksamhet och massblodgivningar 
inleddes i början av 1950-talet.

Ledande enhet inom 
blodforskning

När vi på 1960-talet fick ett eget laboratorium förbättra-
des våra möjligheter till forskning och Blodtjänst utveck-
lades till en ledande enhet inom blodforskning. Under år-
tiondenas lopp har Blodtjänst producerat viktiga tjänster 
för hälso- och sjukvården och innovationer för behandling 
av olika sjukdomar, såsom hemofili (blödarsjuka) och he-
molytisk anemi hos nyfödda (Rhesus-sjukdom). Över 60 
doktorsavhandlingar har skrivits inom Blodtjänst.

Vid Blodtjänst utvecklades och producerades plasmalä-
kemedel, såsom albumin och gammaglobulin, och andra 
läkemedel sedan 1970-talet. En av våra mest framgångs-
rika produkter var en interferonprodukt som användes 

mycket också internationellt. Interferon är en substans 
som hämmar tillväxten av virus och cancerceller och kan 
odlas i vita blodkroppar som separerats från blod. När 
2000-talet nåddes hade nya gentekniker redan gått om 
interferon och dess produktion avslutades. Tillverkning-
en av plasmaläkemedel i Finland avslutades i början av 
2000-talet till följd av internationell utveckling.

Blodtjänsts biobank är vår nyaste 
hjälpform

Blodtjänst innehar gedigen forsknings- och laboratorie-
kompetens och under årens lopp har vi fått olika viktiga 
nationella serviceuppgifter. Blodtjänst utför bland annat 
vävnadskompatibilitetstester för alla organtransplantatio-
ner och stamcellstransplantationer i Finland. Vi ansvarar 
också för förmedlingen av stamcellstransplantat samt rek- 
ryteringen och registreringen av stamcellsdonatorer. Våra 
nyaste verksamhetsområden är vår biobanksverksamhet 
och Cellproduktionscentralen som stödjer utvecklingen av 
cellterapier.

Blodgivning har förblivit en populär hjälpkanal och verk-
samheten utgår fortfarande från samma principer som för 
70 år sedan, frivillighet och avgiftsfrihet. Blodtjänst an-
svarar för blodproduktsförsörjningen i hela Finland. Vi ser 
alltså till att alla sjukhus varje dag har de vanliga blodpro-
dukter och specialprodukter som patienterna behöver.

Hjälpkedjans 
sjuttio år 1948 

2018
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Under året samlade vi in 202 331 enheter helblod 
(2016: 204 503) vid tio fasta verksamhetsenheter 
och under 1 112 massblodgivningar runt om i landet. 
Blodplättar insamlade vi vid totalt 2 614 maskinella 
blodgivningar (trombafereser) (2016: 2 643), vilket 
motsvarar mängden blodplättar från cirka 20 000 en-
heter helblod. Blod donerades av över 118 000 olika 
personer.

Vi dimensionerar blodgivningen enligt sjukhusens 
behov och lagersituation. När användningen av blod-
produkter minskar, samlar vi också in mindre blod än 
tidigare. Det är dock också viktigt att hela tiden få nya 
blodgivare för att trygga tillgången på blod i framti-
den. Under året fick vi nästan 20 000 nya blodgivare. 
Vi lyckades också sporra till kollektiv blodgivning: år 
2017 startades 762 nya ”BlodGrupper”, d.v.s. blodgiv-
ningsgrupper på arbetsplatser, inom hobbyverksam-
het och inom andra samfund i olika delar av Finland.

Blodgivarnas kundupplevelse var fortfarande ut-
märkt. Andelen blodgivare som var mycket nöjda var 
92 %.

BLODGIVNING

översikter
Verksamhets-

A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O-

35 % 6 % 15 % 2 % 7 % 1 % 29 % 5 %

Blodgivare inbjuds att komma till blodgivning enligt blodgrupp.

Finländarnas fördelning enligt blodgrupp Nya blodgivare 2017

Direktör
Martti Syrjälä

Blodtjänsts organisation 
31.12.2017

Ekonomitjänster
Katarina Stendahl

Digitala tjänster
Heikki Myllyniemi

Kvalitetskontroll 
Michael Jones

Kommunikation och personaltjänster
Willy Toiviainen

Blodgivning
Satu Pastila

Produkter och 
medicinska tjänster

Jarkko Ihalainen

Helblodsgivning 2008−2017 

Användningen av blodprodukter minskar, så också  
antalet blodgivningar är mindre än tidigare. 
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Blodgivarnas ålders- och könsfördelning 2017

Man Kvinna Antalet blodgivare är störst bland unga kvinnor.
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Antal blodgivningsgånger per person år 2017 

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

1 gång 55 %

2 ggr 26 %

3 ggr 13 %

4 ggr 4 % 5 ggr eller mer 2 %

Lågt hemoglobin 3,8 

Sjukdom eller sjukdom under utredning 
(t.ex. hjärtsjukdom, njursjukdom)

1,8

Titthålsingrepp, tatuering, piercing, 
 akupunktur

0,9 

Ny sexpartner eller annat hinder som  
gäller sexualbeteende

0,8 

Resa (utanför malariaområdet) 0,7 

Flunsa 0,6 

Resa till malariaområde 0,4 

Cancer 0,1 

Förlossning, amning 0,1 

Vanligaste hindren för blodgivning 2017  
(% av personer som registrerat sig för blodgivning) 
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BLODPRODUKTER
Under processen för framställning 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 sjukhu-
sens behov.

Leveranssäkerheten för blodprodukter var stabil och 
svinnet hölls på en låg nivå liksom under de föregåen-
de åren. Användningen av båda huvudprodukterna, röda 
blodkroppar och blodplättsprodukter, minskade vid sjuk-
husen enligt den förväntade utvecklingen.

Vi förbättrade vår beredskap för undantagsförhållan-
den genom att öka beredskapen av väjningsutrymmen 
för produktion och lagring av blodprodukter och öva 
användningen av dem. Vi tog också i bruk ett nytt larm- 
och uppföljningssystem för att garantera rätt temperatur 
under transport av blodprodukter.

Verksamhets-

A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O-

35 % 6 % 15 % 2 % 7 % 1 % 29 % 5 %
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Resa till malariaområde 0,4 

Cancer 0,1 

Förlossning, amning 0,1 

Vanligaste hindren för blodgivning 2017  
(% av personer som registrerat sig för blodgivning) 

2015 2016 2017

Nya blodgivare 26,9 26,8 26,8

Tidigare blodgivare 10,6 10,9 10,1

Kvinnor 14,5 14,8 14,0

Män 9,0 9,0 8,6

Totalt – hela landet 11,9 12,1 11,5

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

Alltför lågt hemoglobin är det vanligaste hindret för blodgivning. 

Användningen av röda blodkroppar och blodplättsprodukter minskade enligt den 
 förväntade utvecklingen.

Produkt, antal enheter 2015 2016 2017
förändring % 
2016–2017

Röda blodkroppar, fria från 
vita blodkroppar

197 357 194 320     188 571 -3,0

Blodplättsprodukter (omfattar 
även aferes produkter)

38 025  34 850        34 131 -2,1

Försäljning av blodprodukter till sjukhusen

röda 
blodkroppar

blodplättar **

Produkter för blodtransfusion 94 % 93 %

Avskrivningar med anknytning till 
blodgivning

2 % -

Avskrivningar med anknytning till 
laboratorieresultat och framställnings-
processer

1 % -

Övriga som inte använts för blodtrans-
fusion (utgångna och levererade till 
läkemedelstillverkning)

3 %* 7 %

Donerat helblod som utnyttjats för framställning av blodprodukter 

* 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.
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** Andelar av blodplättsprodukterna, framställs endast av en del av det donerade 
helblodet.  

I Finland används blodet effektivt i patientvården.
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Antalet blodgrupps-
undersökningar 
ökade med cirka  

10 % jämfört med 
det föregående  

året.

LABORATORIETJÄNSTER

Efterfrågan på våra laboratorietjänster hölls totalt 
sett rätt stabil. Antalet sållningar för blodgrupps- 
antikroppar under graviditet minskade precis som 
under de föregående åren, vilket speglar det mins-
kade födelsetalet i Finland. Antalet blodgruppsun-
dersökningar ökade däremot med cirka 10 % jäm-
fört med det föregående året och ökningen syntes 
också i antalet undersökningar som utfördes under 
jourtid.

Vi tog i bruk ny laboratorieteknologi för HLA-väv-
nadstypningar i samband med stamcellstransplan-
tationer. Vi kan nu utföra typningarna noggrannare 
än tidigare och kan också hantera större mängder 
prover på en gång.

Förutom patientundersökningar utför vi årligen 
cirka 2 miljoner undersökningar av blodgivarpro-
ver på cirka 850 000 prover (på en blodgivare tas 
4–5 provrör blod). Blodgivarproverna undersöks för 
blodgruppsfaktorer och virus. Dessutom utför vi cir-
ka 40 000 kvalitetskontrollundersökningar.

2015 2016 2017

Undersökningar av blödning- och 
 blodproppsrisk

10 626 11 838 10 491

Blodgruppsundersökningar 14 173 13 138 14 433

Identifiering av antikroppar mot röda 
blodkroppar

3 994 4 233 4 374

Brådskande och under jourtid utförda 
kompatibilitetstester

2 043 2 130 2 307

Undersökningar av prover från 
 rådgivningarna 

82 179 77 852 74 718

Vävnadskompatibilitetstester 12 144 11 946 11 880

Trombocytundersökningar 455 556 533

Blodtjänsts laboratorieundersökningar för hälso- och sjukvårdsenheter

Antalet patientundersökningar hölls rätt stabilt. Antalet undersökningar av prover  
från rådgivningarna minskar enligt det minskade födelsetalet.

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

2013 2014 2015 2016 2017

Hepatit B 1 3 7 2 3

Hepatit C 9 4 7 7 4

HIV 0 2 1 0 1

Syfilis 6 5 4 9 6

HIV och hepatitvirus (B och C) samt syfilis i blodgivarprover åren 2013–2017

Användningen av färskfrusna plasmaprodukter (Octaplas)  
per 1 000 invånare inom upptagningsområdena  

för högspecialiserad vård 
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Blodtjänst utför vävnadstypningen för alla organtransplantationer och 
 stamcellstransplantationer i Finland.

2013 2014 2015 2016 2017

Njure 189 240 244 262 240

Lever 49 59 77 61 63

Hjärta 21 24 27 30 26

Lungor 15 15 24 18 24

Hjärta-lungor 0 2 0 0 0

Bukspottkörtel 10 15 17 27 21

Tunntarm 1 0 3 0 0

Övrigt 0 0 0 1 0

TOTALT 285 355 392 399 374

Från avlidna organdona-
torer i Finland

95 120 127 136 116

Från levande organdona-
torer i Finland (njure)

13 15 15 22 29

Organtransplantationer i Finland  2013−2017  
(Källa: Scandiatransplant)

2015 2016 2017

Benmärgstransplantat 25 16 23

Stamcellstransplantat från blod 117 109 101

Placentablodtransplantat 5 3 2

Lymfocyttransplantat 9 17 11

Totalt 156 145 137

2015 2016 2017

Benmärgstransplantat 7 4 7

Stamcellstransplantat från blod 26 20 20

Placentablodtransplantat 1 0 1

Lymfocyttransplantat 1 3 2

Totalt 35 27 30

2015 2016 2017

Benmärgstransplantat 18 10 11

Stamcellstransplantat från blod 72 73 66

Placentablodtransplantat 1 2 0

Lymfocyttransplantat 5 12 6

Totalt 96 97 83

2015 2016 2017

Benmärgstransplantat 0 0 3

Stamcellstransplantat från blod 7 7 8

Placentablodtransplantat 3 1 1

Lymfocyttransplantat 3 2 1

Totalt 13 10 13

Totalt antal förmedlade transplantat

Från finländsk donator till finländsk patient

Från utländsk donator till finländsk patient 

Från finländsk donator till utländsk patient

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

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

Transplantat som Stamcells- 
registret förmedlat 2015-2017  
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Stamcellsregistret (tidigare Benmärgsgivarre-
gistret) fyllde 25 år. År 2017 registrerade vi ett 
rekordstort antal nya medlemmar, totalt 9 032. I 
slutet av året hade registret 41 493 medlemmar. Ett 
tillräckligt stort register förbättrar våra möjligheter 
att hitta inhemska donatorer för patienter som be-
handlas i Finland t.ex. för svår blodcancer.

Vi fungerar också som Estlands stamcellsregis-
ter. Vi identifierar och levererar transplantat för est-
niska patienter som behöver stamcellstransplantat 
och ester kan gå med i Finlands stamcellsregister. 
I slutet av 2017 hade vårt register 645 estniska 
medlemmar.

Vår Cellproduktionscentral undersöker, utvecklar 
och framställer nya cellterapiprodukter för hälso- 
och sjukvården. År 2017 fortsatte vi framställningen 
av mesenkymala stromaceller och levererade pro-
dukter för behandling av 13 patienter med antivärd- 
reaktion vid HUCS och ÅUCS stamcellstransplanta-
tionsenheter.

Vi tog i bruk nya metoder för framställning av 
skräddarsydda stamcellstransplantat. Vi leverera-
de också Finlands första skräddarsydda stamcells- 
transplantat för haploidentiska stamcellstransplan-
tationer, d.v.s. transplantationer där donatorns 
vävnadstyp i princip inte behöver motsvara patien-
tens vävnadstyp fullständigt.

Dessutom började vi bygga upp en ny typ av mas- 
kinell insamling av vita blodkroppar för cellterapi-
forskning. Insamling av vita blodkroppar för forsk-
ning inleds i början av 2018.

CELLTJÄNSTER
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Vi förnyade vår 
ABO-webbkurs 
om blodtrans-
fusion som 
används av 
sjukhusen i stor 
utsträckning. 

MEDICINSKA TJÄNSTER 
OCH SJUKHUSKLIENTER
Våra läkare deltar i patientvården genom att ge utlåtan-
den och svar om patientprover som undersökts vid Blod-

tjänsts laboratorier. De stödjer sjukhusen också under 
jourtid och ger telefonrådgivning t.ex. i frågor som 

gäller blodtransfusioner.

Vår blodförsörjningskedja har ett kontaktpersonnätverk 
som omfattar läkare och kemister från alla universitets-
sjukhus och nästan alla centralsjukhus. Kontakten består 
av en årlig konferens, nätverkets nyhetsbrev och olika en-
käter och kartläggningar. Vi ordnade också flera fortbild-
ningsdagar för hälso- och sjukvårdspersonal och förnyade 
vår ABO-webbkurs om blodtransfusion som används av 
sjukhusen i stor utsträckning.

Vi mäter klientnöjdheten med regelbundna enkäter. År 
2017 riktade vi enkäten till klienter som använder våra 
laboratorietjänster. Resultaten var mycket goda på alla be-
dömda delområden, och klienterna gav Blodtjänsts verk-
samhet som helhet betyget 9,3 (på skalan 4–10).

Det totala antalet blodtransfusionsrelaterade biverk-
ningar som rapporterades till Blodtjänst var 234, och av 
dessa klassificerades 17 som allvarliga. Antalet rapporte-
rade felaktiga blodtransfusioner var totalt 33, och av dem 
ledde 6 fall till någon slags biverkning. Antalet rapporte-
rade farliga situationer, s.k. ”nära ögat-situationer”, var 
totalt 295, och av dem klassificerades 4 som allvarliga.  
I Finland genomförs årligen tiotusentals blodtransfusioner, 
så i förhållande till det totala antalet är biverkningar och 
felaktiga blodtransfusioner sällsynta. En stor del av dem 
kan dock undvikas, så det finns ett kontinuerligt och per-
manent behov av blodtransfusionsfortbildning för hälso- 
och sjukvårdspersonal.
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FORSKNING
Vi producerar forskningsinformation av hög kva-
litet särskilt om blodtransfusionsbehandlingar samt 
cell- och vävnadsterapier. Forskningens resultat be-
döms enligt antalet vetenskapliga publikationer och 
deras kvalitet samt framgångsrik ansökning av extern 
forskningsfinansiering. År 2017 var vi med i 26 veten-
skapliga publikationer och två doktorsavhandlingar om 
cellterapi färdigställdes vid Blodtjänst.

En av de mest synliga nyheterna inom vårt forsk-
ningsområde var inledandet av Blodtjänsts bio-
bankverksamhet under 2017. Biobanken fokuserar 
särskilt på insamling av blodgivarprover och -data. Via 
biobanken erbjuder vi ett unikt finländskt kontrollmate-
rial för forskning och deltar i det omfattade internatio-
nella FinnGen-forskningsprojektet. Vår biobank skapar 
också nya möjligheter t.ex. för undersökning av blodgi-
varnas hälsa och forskning i transfusionsmedicin.

År 2017 spenderade vi cirka tre miljoner euro på 
forskning, och av detta täcktes 1/3 av extern finan-
siering.

En av de 
nyheterna inom 
vårt forsknings-
område var 
inledandet av 
Blodtjänsts bio-
bankverksamhet.

Partnerskap 
med blodgivare

Spetskompetens 
inom cellterapi och 

vävnadstjänster

Fungerande 
blodförsörjningskedja

Forskningsprojekt 
om blodgivare :

· Undersökning av 
 blodgivares järnvärden

· FinnGen-projektet

· Blodgivningssociologi

Forskningsprojekt om 
vävnadskompatibilitet:

· Hela genomets
 vävnadskompatibilitet

· HLA- och blodgrupps-
 imputering

· Blodgrupps- 
 immunisering

·Organtransplantations-
 immunologi

Forskningsprojekt om 
undersökning av 
blodgkroppar :

· Nanoskin

· Mikrovesikel-studien

Cellproduktions- 
centralen 2020:

· Framställning: MSC och 
 transplantatselektioner

· Leukaferes-projektet

Biobanken:

· Hematologiska 
 biobanken

· Blodtjänsts Biobank
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Utveckling av Blodtjänsts vetenskapliga 
 publikationers kvalitet och ledning  

(Impact factor och JUFO)

IF > 4

JUFO 2 eller 3

Kvaliteten av Blodtjänsts vetenskapliga publikationer 
har förbättrats, och allt oftare deltar internationella 
samarbetspartner.

Ledd vid Blodtjänst

Internationellt samarbete

Tillstånd Ackrediteringar Myndighets-
kontroller 
(Fimea)

Externa auditeringar 
vid Blodtjänst

Externa auditeringar 
genomförda av 

Blodtjänst

Interna 
auditeringar

Blodtjänstverksamhet 1 8 9 3 9

Vävnadsinstitutions-
verksamhet

1 1 1

Framställning av ATMP 1 1

Läkemedelspartihandel 1 1 4 *

Laboratorieverksamhet 2 2 3 3

Övriga verksamheter 4

Blodtjänsts tillstånd samt ackrediteringar, kontroller och auditeringar som utfördes vid Blodtjänst 2017

* auditerat tillsammans med blodtjänstverksamet



12      BLODTJÄNSTS ÅR 2017

PERSONAL

År 2017 arbetade i medeltal 510 personer vid Blodtjänst, 
och deras sammanlagda arbetsinsats motsvarar arbetsin-
satsen för 431 heltidsanställda. Antalet minskade något 
från föregående år enligt planen. Personalens medelålder 
var 42,7 år (2016: 42,9 år). Personalen bestod till 87 % av 
kvinnor och till 13 % av män precis som det föregående året. 
Medellängden på den fast anställda personalens anställ-
ningsförhållanden var 13,2 år (2016: 12,8 år) och andelen 
fast anställda som sade upp sig var 3,9 % (2016: 3,6 %).

Mängden sjukfrånvaro hölls på relativt låg nivå såsom tidi-
gare år. Sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden 
var 3,7 % (2016: 3,6 %). Antalet olycksfall i arbetet minskade 
jämfört med det föregående året. Antalet olycksfall i arbetet 
var totalt 28 (2016: 45), och 13 av dem inträffade på arbets-
platsen och 15 på vägen till eller från arbetet.

Blodtjänst har förbundit sig till att utveckla arbetsplatsen 

ÖVRIGA VERKSAMHETER
Vår kvalitetskontroll garanterar att vår verksamhet upp-
fyller krav som ställs av lagstiftningen, myndigheterna, 
ackrediteringsinrättningar och aktörer inom läkemedels- 
området. År 2017 deltog vi aktivt i europeiskt samarbete 
för utveckling av blod- och vävnadstjänster samt blod-
säkerhet. Viktiga interna utvecklingsprojekt inom kvali-

12        BLODTJÄNSTS ÅR 2017

i enlighet med modellen Great Place to Work®. Vårt mål är 
att utveckla vår arbetsplats till en av de bästa i Finland. Trust 
Index©-talet steg för fjärde året i följd och är nu 77 %, vilket 
gav oss Great Place to Work®-certifikatet. År 2018 placerade 
sig Blodtjänst på plats 26 på listan på Finlands bästa arbets-
platser bland medelstora företag.

Vi fortsatte utveckla vår arbetsplats långsiktigt bland an-
nat genom riktat stöd för team samt skräddarsydd friskvårds- 
träning som ordnas av företagshälsovården. Vi tog i bruk ett 
nytt system för arbetstidshantering, där hela personalen ser 
sina egna arbetsskift och arbetstidsanteckningar i realtid. Vi 
utvecklade tillsammans bästa praxis för möten och förnyade 
vår praxis för personalerkännanden.

Vi satsade också på att öka motionsaktiviteten som en 
aspekt av välbefinnande i arbetet. Vi tog i bruk incitament 
för motion på väg till och från arbetet och organiserade en 
motionskampanj. Också vår övriga motionsverksamhet fort-
satte aktivt. Blodtjänst beviljades certifikatet Finlands Akti-
vaste Arbetsplats med utmärkta vitsord som erkännande för 
en välorganiserad personalmotionshelhet.
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* auditerat tillsammans med blodtjänstverksamet

tetskontroll var digitalisering av dokumenthantering och 
arkivering samt förberedelse inför ikraftträdandet av EU:s 
dataskyddsförordning.

Inom digitala tjänster fokuserade vi främst på förstärk-
ning av våra produktionsdatasystem för att säkerställa så 
att de stödjer blodförsörjningskedjan på ett högklassigt, 
datasäkert och optimerat sätt. Vid Blodtjänst fortsatte 
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vi bygga upp ett nytt datasystem för blodförsörjningskedjan 
(”Vein-to-vein”) och tog i bruk en molntjänstplattform och 
en cybersäkerhetscentertjänst. Vid sidan om utvecklingen 
av dessa fokuserar vi inom den närmaste framtiden t.ex. på 
modern dokumenthantering och utveckling av IT-lösningar som 
stödjer biobanken.

Inom kommunikation och marknadsföring utvecklade vi sär-
skilt våra kanaler i sociala medier och våra digitala verktyg. Vi 
producerade också flera nya videor.

För att fira Finlands 100-årsjubileum utmanade vi företag, läro-
anstalter, hobbygrup-
per och andra grupper 
att ge totalt 10 000  
påsar blod med sin 
”BlodGrupp”. Målet 
överskreds betydligt, 
då grupperna gav blod 
totalt 12 662 gånger. 
Under den internatio-
nella blodgivardagen i 

Blodtjänst har 
förbundit sig till 
att utveckla arbets-
platsen på många 
olika sätt. 
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juni donerade vi ”Hop-
pets träd” till Hel-
singfors Barnklinik. I 
träden hade blod-
givare hängt sina 
hälsningar till de 
små patienterna.

Stamcellsre-
gistret hade alla 
tiders rekordår 
mätt i antalet nya 
medlemmar särskilt 
tack vare patienters 
och anhörigas gripande 
vädjanden i sociala me-
dier. Vi ordnade en video-
tävling för Stamcellsregistret, 
och tävlingen inspirerade till flera 
utmärkta videor för den viktiga frågan.

2016 2017

Personal totalt 31.12. 504 510

Fast anställda 415 409

Visstidsanställda 52 64

Personal som inkallas vid behov 37 37

Heltidsanställda (FTE) (genomsnitt) 435 431

Personal (genomsnitt) 527 510

Heltidsanställda i arbete (genomsnitt) 445 442

Personal

2017

Produkter och medicinska tjänster 46

Blodgivning 40

Stödtjänster 14

Fördelning av personalen inom organisationen (%)

2017

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
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Elämän voi antaa useammin kuin kerran.

Luovuta verta. Pelastat henkiä. veripalvelu.fi
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Blodtjänst verkar inte i vinstbringande syfte, utan verk-
samheten finansieras med avgifterna som organisationer 
inom hälso- och sjukvården betalar Blodtjänst för blodpro-
dukter 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 eko-
nomiskt överskott utdelas inte, utan det används för att 
trygga och utveckla Blodtjänsts verksamhet.

Ekonomin var fortsättningsvis solid och resultatet upp-
visade tydligt överskott trots att försäljningen av blodpro-
dukter fortsätter minska och priserna har hållit på en låg 
nivå utan prisökningar redan fyra år i följd. År 2017 uppgick 
omsättningen till 60,6 milj. euro (-1,2 %). Försäljningen 
förväntas fortsätta minska också de kommande åren, men 
långsammare än tidigare.

Blodtjänst verksamhet har strömlinjeformats under de 
senaste åren och kostnaderna har minskats målinriktat 
t.ex. genom processutveckling, vidareuthyrning av onödiga 
hyreslokaler och konkurrensutsättning. Också 2017 mins-
kade kostnaderna jämfört med det föregående året. Perso-
nalkostnaderna uppgick till 23,8 milj. euro (-3,3 %). Minsk-
ningen av personalkostnaderna beror på både minskning 
av personaltalet och minskning av personalbikostnaderna 

till följd av ett konkurrentskraftavtal. Också kostnaderna för 
lokaler minskade betydligt.

Överskottet under verksamhetsperioden var 5,5 milj. 
euro (2016: 4,2 milj. euro), varav andelen från finansiella 
intäkter var 2,6 milj. euro (2016: 1,4 milj. euro). Vid redo-
visningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts kapital till to-
talt 74,6 milj. euro, varav andelen från finansiella intäkter 
var 41,4 milj. euro. Blodtjänst hade 25,6 miljoner euro i 
penningmedel och bankfordringar. Vinsten från Blodtjänsts 
placeringskapital används för att finansiera Blodtjänst verk-
samhet. Placeringskapitalet härstammar till stor del från 
2007, då fastigheten i Stenhagen i Helsingfors såldes, samt 
från 1970–1990-talen då ett internationellt framgångsrikt 
interferonläkemedel skapade Blodtjänst betydande intäk-
ter.

Tack vare det goda ekonomiska läget sänkte Blodtjänsts 
styrelse priserna på blodprodukter med en procent år 2016. 
Åren 2015, 2017 och 2018 hölls priserna på blodprodukter 
oförändrade trots den allmänna kostnadsökningen.

Blodtjänst uppgör en intern resultaträkning och balans-
räkning som beskriver verksamheten. Blodtjänsts resultat 
ingår som en del i Finlands Röda Kors resultat. Vid tidpunk-
ten för underteckning av Blodtjänsts balansräkning har 
FRK:s revisionsberättelse ännu inte färdigställts.

Ekonomi och
samhällsansvar

Fördelning av kostnaderna för en blodpåse 2017 (%)

Kostnaden för en blodprodukt består av 
flera olika arbetsfaser.

Blodgivning
56 %

Framställning 
15 %

Lagerföring och transport 3 % Medicinskt stöd 2 %

Laboratorie-
verksamhet 

24 %

Personalkostnader 44 %

Material och underleveranser 28 %

Fastighets- och apparatservice 5 %

IKT 6 %

Hyror (lokaler och apparater) 6 %

Investeringskostnader 4 %

Logistik   3 %

Övriga 4 %

Fördelning av kostnaderna  2017

Blodtjänsts kostnader består till största delen av personalkostnader.
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Omsättning enligt produktgrupp (milj. euro)

Största delen av Blodtjänsts omsättning kommer från blodprodukter. 

2015 2016 2017 Förändring,
%

Andel av 
omsättningen, 

%

Blodprodukter 42,7 40,3 39,3 -2,6 64,8

Laboratorieundersökningar  7,5 7,5 7,3 -1,9 12,1

Plasmaråmaterial  5,9 5,4 5,6 3,6 9,3

Cell- och vävnadstjänster  4,3 4,0 4,0 0,2 6,6

Läkemedel  3,9 3,3 3,6 8,0 6,0

Övriga  0,7 0,7 0,7 -4,3 1,2

Totalt 65,1 61,3 60,6 -1,2 100,0
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6,6 %

6 %

1,2 %
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Blodtjänsts 
verksamhet 
finansieras med 
avgifterna för 
blodprodukter 
och tjänster.

2017 2016 2015

Ekonomiska mått

Omsättning, 1 000 EUR 60 569 61 323 65 081

Material och tjänster, 1 000 EUR -15 795 -15 651 -16 930

Personalkostnader, 1 000 EUR -23 824 -24 636 -24 788

Sociala mått

Antal anställda (heltidsanställda i arbete, 
 årsmedeltal)

442 445 453

Sjukfrånvaro, dagar 4 709 4 803 4 362

Olycksfall i arbetet 28 45 26

Fortbildning av personal, 1 000 EUR -275 -359 -261

Fortbildning av personal, EUR/person 622 807 576

Personalnöjdhet, Trust Index© totalpoäng 
(undersökningen Finlands bästa arbetsplatser)

77 % 75 % 74 %

Blodgivarnöjdhet, andel mycket nöjda 92 % 93 % 89 %

Klientnöjdhet (totalt medeltal av skolvitsord)
9,3 

n = 107
9,3 

n = 190
-

Miljömässiga mått

Elförbrukning, MWh  * 6 107 5 958 5 355

Vattenförbrukning, m3 * 11 599 10 700 8 739

Fjärrvärmeförbrukning, MWh * 4 801 4 729 4 156

Brännbart avfall, kg * 57 100 52 792 46 000

Sorterat kommunalt avfall, kg ** 157 300 177 621 153 500

Problemavfall, kg * 8 000 5 210 6 000

Resedygn 10 973 10 951 11 540

Övriga verksamhetsmått

Antal blodgivningar (helblod och afereser) 204 950 207 148 211 536

Antal blodgivare (helblod och afereser) 118 244 119 705 120 882

Enskilda personer som registrerat sig för 
 blodgivning

130 411 132 182 133 597

Rapporterade biverkningar av blodtransfusion 234 245 223

Antal förmedlade transplantat av 
 Stamcellsregistret

137 145 156

Stamcellsregistrets medlemsantal (31.12.) 41 493 33 119 31 164

Mått på samhällsansvaret

* 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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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,
servicetorget 
Finnviksvägen 1 
02230 Esbo

Helsingfors, Sanomahuset
Tölöviksgatan 2 
00100 Helsingfors

Jyväskylä
Kalevankatu 8
40100 Jyväskylä

Kuopio
Puijonkatu 23
70100 Kuopio

Lahtis
Affärscentret Trio Hansakuja
Handelsgatan 10
15140 Lahtis

Seinäjoki
Kauppakatu 26 
60100 Seinäjoki

Tammerfors
Järnvägsgatan 21 B
33100 Tammerfors

Uleåborg
Storgatan 32 C
90100 Uleåborg

Åbo
Universitetsgatan 16 C 
20100 Åbo

Blodtjänst arrangerar via den 
mobila blodtjänsten massblod-
givningar i många städer och 
kommuner. Kolla den mobila 
blodtjänstens kalender på vår 
webbsida: www.blodtjanst.fi

Blodtjänstbyråerna

w

ww.blodtjanst.fi 


