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 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.
Vi erbjuder hälso- och sjukvården bland annat
kompatibilitetstester samt analyser i samband
med organ-, vävnads- och stamcellstransplantationer. 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 trygga
blodtransfusioner 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.
© shaUn dUncan

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 laboratorieoch experttjänster i samband med detta.

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 ansvarsfullt och ser till att hela vår verksamhet är
effektiv och ekonomisk.
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dirEktörEns
öVErsikt
Våra VärdEn
Patientens
välBefinnande
väl
Vår verksamhet har alltid patienternas
välbefinnande som mål.

uPPskattninG
av donatorerna
Frivilliga blodgivare och stamcellsdonatorer
är Blodtjänsts samarbetspartner 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 förvaltningssed 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 vår verksamhet kontinuerligt
för att arbetet ska bli smidigare.
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everanssäkerheten på riksnivå för blodprodukter var åter god under hela året. några betydande leveransproblem förekom inte en enda
gång. också vårt stamcellsregister kunde svara
väl på behovet att leta fram lämpliga stamcellsdonatorer för att hjälpa patienter med svåra blodsjukdomar.
Vi förbereder oss inför framtiden på många olika sätt.
I september fattades det stora beslutet att Blodtjänsts
huvudsakliga verksamhetsställe flyttas till lokaler som
byggs i Veckals (Vehkala) i Vanda under hösten 2022.
I de nya lokalerna kan vi organisera processerna för
produktionen, laboratorierna och lagret så att de blir
ännu smidigare än tidigare. samtidigt förbättrar vi vår
beredskap för undantagssituationer.
Vi har redan i några år förberett oss på att ta i bruk
ett nytt datasystem som styr blodgivningen, produktionen och leveranskedjan. systemet tas i bruk under
2020. För blodgivare syns förändringen till att börja
med i att de kan fylla i vår hälsoenkät elektroniskt
redan på förhand innan de kommer för blodgivning.
FRK:s styrelse godkände Blodtjänsts forsknings- och
utvecklingsstrategi. Målet med strategin är att utveckla kvaliteten, säkerheten, tillräckligheten och användningseffektiviteten av nuvarande och framtida
produkter och tjänster. strategin siktar också på att
förbättra servicekedjans effektivitet.
Vår forskningsverksamhet är vital och aktiv. I december färdigställdes redan den 64:e doktorsavhandlingen som gjorts inom Blodtjänst. FM sami Valkonens
doktorsavhandlingsprojekt gäller biologin för mikrovesiklar som lossnar från röda blodkroppar och blod-

plättar. som en fortsättning på denna forskning har
ett nationellt projekt startat med syftet att utreda om
dessa mikrovesiklar kunde användas för att transportera läkemedel i kroppen.
nya mål inom vår produktutveckling är att utveckla produkter som används inom gen- och cellterapi.
Förhoppningen är att de i framtiden ska bli behandlingsalternativ för sjukdomar som tidigare ansetts vara
obotliga. Vi har förutsättningar att ta processen från
forskningslaboratoriet till produktionen och här samarbetar vi med helsingfors universitet och helsingfors
och nylands sjukvårdsdistrikt.
Vid Blodtjänst verkar också en av vårt lands tio biobanker. Biobankerna ger ut prover och data till högklassiga forsknings- och produktutvecklingsprojekt.
Genom vår biobank deltar vi i det nationella projektet
FinnGen vars syfte är att med hjälp av genom- och
hälsodata utveckla betydande hälsofrämjande innovationer.
Blodtjänst får största delen av sina inkomster från
blodprodukter och tjänster som säljs till sjukhusen,
från försäljning av plasma som inte används i Finland till läkemedelsindustrin och från avkastning på
investeringskapital. Vår ekonomi är god trots att användningen av blodprodukter har minskat med 40 %
under drygt 20 år och trots att priserna inte har
höjts på sex år.

Blodtjänst flyttar till Vanda
under hösten 2022.
års överskott bildat en självständig fond för att kunna
stödja forskning. Fondens kapital uppgår för tillfället till 23 miljoner euro. Med hjälp av fonden kan vi
trygga forskning av hög kvalitet även under de kommande åren.
jag vill rikta ett varmt tack till alla frivilliga blodgivare
och medlemmar i stamcellsregistret som möjliggör vår
verksamhet. Vi gör vårt bästa för att den gåva ni ger
ska vara till så stor nytta som möjligt för mottagaren.
jag vill också tacka vår personal som helhjärtat arbetar
för detta. därtill vill jag även tacka våra kunder och
samarbetspartner för ett gott samarbete.

Martti Syrjälä
Professor
direktör för Blodtjänst

Vår verksamhet drivs utan vinstintresse, vilket i praktiken betyder att ett eventuellt överskott av finansieringsmedel används till att utveckla Blodtjänsts
verksamhet. enligt denna princip har vi av tidigare
B lo dtjänsts åR 2019
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Finländarnas fördelning enligt blodgrupp
Nya blodgivare 2019
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Blodgivare inbjuds att komma till blodgivning enligt blodgrupp.

Helblodsgivning
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Antalet blodenheter som insamlades blev något mindre år 2019 än 2018
på grund av att sjukhusens behov av röda blodkroppar minskade.

 Blodgivningen var stabil och det förekom inga
överraskande eller stora växlingar i behovet av
blodprodukter under året. användningen av
blodprodukter på sjukhusen minskade en aning,
liksom under de föregående åren, vilket naturligtvis påverkade hur mycket blod som samlades in.
antalet helblodsgivningar uppgick till 198 339,
vilket är ca 6 000 donationer färre än året
innan. antalet maskinella blodplättsdonationer uppgick till 2 481, d.v.s. ungefär 100 färre
än året innan. det totala antalet blodgivningar
under år 2019 var alltså 200 822. antalet olika
personer som anmälde sig för blodgivning var
124 843, och av dessa gav 114 353 blod.
av alla blodgivare var 14,8 % förstagångsgivare
och antalet förstagångsgivare var 18 526. För
att nå nya blodgivare samarbetade Blodtjänst
med läroanstalter, Försvarsmakten, samfund
och företag genom att arrangera blodgivningskampanjer.
av blodgivningarna skedde 53 % på Blodtjänsts
fasta verksamhetsenheter, medan 47 % skedde
under massblodgivningar. sådana ordnades mer
än 1 100 gånger överallt i Finland.
Blodgivning i grupp är populärt. ”BlodGrupper”,
d.v.s. arbetsplats-, hobby-, studerande- och
vängrupper som regelbundet ger blod tillsammans stod för mer än 21 000 blodgivningar,
vilket är en ökning på 40 % jämfört med året
innan. ett rekordantal nya grupper, 948, bildades, och allra flitigast bildades dessa i samband
med höstens kampanjer. 
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Antal blodgivningsgånger per person år 2019
4x 5 %

> = 5x 2 %
1x 54 %

3x 13 %

Finländska
blodgivare
ger blod
i genomsnitt
1,6 gånger
per år.

2x 26 %

Blodgivarnas ålders- och könsfördelning 2019
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Antalet blodgivare är störst bland unga kvinnor.

B lo dtjänsts åR 2019

7

Försäljning av blodprodukter till sjukhusen
Produkt,
antal enheter
röda blodkroppar,
fria från vita
blodkroppar
Blodplättsprodukter
(omfattar även
aferesprodukter)

2017

2018

2019

förändring %
2018–2019

188 571

191 857

190 437

- 0,7 %

34 131

33 366

31 621

- 5,2 %

Användningen av blodprodukter minskade jämfört med det föregående året.

Donerat helblod som utnyttjats
för framställning av blodprodukter
röda blodkroppar
Produkter för blodtransfusion

blodplättar

96 %

91 %

avskrivningar med
anknytning till blodgivning

2%

-

avskrivningar med anknytning
till laboratorieresultat och
framställningsprocesser

1%

-

övriga som inte använts
för blodtransfusion
(utgångna eller levererade
till läkemedelstillverkning)

1%

*

**

9%

röda blodkroppar som inte används för blodtransfusion blir råmaterial för
ett läkemedel mot porfyri (en sällsynt ämnesomsättningssjukdom).

*

andelar av blodplättsprodukterna, framställs endast av en del av det
donerade helblodet.

**

B lo d p r o d u k t E r
 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 sjukhusens behov.
Behovet av blodprodukter på sjukhusen medförde inga överraskningar år 2019. tack vare god
styrning av beställnings–leveranskedjan bibehölls lagren på en optimal nivå och det blod som
donerats användes effektivt i produktionen.

I Finland används blodet effektivt i patientvården.

antalet röda blodkroppar avsedda för patientbruk som såldes till kunderna uppgick till
190 437, vilket var knappt en procent mindre
än föregående år. sjukhusens behov av den
andra huvudprodukten, blodplättsprodukter
d.v.s. trombocyter, minskade som väntat med
ca fem procent. Försäljningen av den färskfrysta plasmaprodukten (octaplaslG) som Blodtjänst förmedlar till sjukhusen minskade med
nästan sju procent. den minskade användningen av produkterna beror på att behandlingarna
utvecklats. 
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Blodtjänsts laboratorieundersökningar
för hälso- och sjukvårdsenheter

l a B o r at o r i E tj ä n s t E r

2017

2018

undersökningar av blödningsoch blodproppsrisk

10 491

10 346

Blodgruppsundersökningar

14 433

13 992

12 623

Identifiering av antikroppar
mot röda blodkroppar

4 374

4 279

3 990

Brådskande och under jourtid
utförda kompatibilitetstester

2 307

2 445

2 314

undersökningar av prover
från rådgivningarna

74 718

69 792

vävnadskompatibilitetstester

11 880

9 423

533

564

trombocytundersökningar
*

 Våra laboratorier utför undersökningar för
kontroll av säkerheten och kvaliteten hos Blodtjänsts blod- och cellprodukter samt för hälsooch sjukvårdens behov.
det stigande antalet organtransplantationer
och haploidentiska stamcellstransplantationer
ledde till ökat behov av vävnadskompatibilitetstester. Behovet av blodgruppsundersökningar
minskade däremot en aning på grund av att en
allt större andel av kompatibilitetstesterna och
identifieringarna av antikroppar görs i sjukhusens egna laboratorier. Undersökningar av prover från rådgivningarna minskade i linje med
den sjunkande nativiteten.
Vi utvecklar kontinuerligt våra operativa processer för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull verksamhet. år 2019 genomförde vi en
processförändring som ledde till att vi minskade
antalet provrör som användes i samband med
blodgivningarna från fyra till tre. Förändringen minskade arbetsbördan avsevärt och därtill
också vår miljöbelastning genom att vi sparade
in 200 000 provrör på ett år.
Vi gjorde en betydande omorganisering av våra
laboratorietjänster genom att via en affärsöverlåtelse flytta laboratorieverksamheten som är
inriktad på undersökningar av blodkoagulation
till finländska Fimlab Laboratoriot Oy. Genom
förändringen ville vi försäkra oss om att undersökningarna av blödnings- och blodproppsrisk
samt trombocytundersökningarna fortsätter
utföras och utvecklas i Finland. I samband med
förändringen övergick de anställda i Fimlabs
tjänst. 

2019
6 707**

69 115
*

10 245
378**

undersökningspaketets sammansättning ändrades år 2018.

undersökningarna av blödnings- och blodproppsrisk samt trombocytundersökningarna övertogs av fimlab laboratoriot oy 1.9.2019.

**

Den sjunkande nativiteten återspeglas i en minskning av
undersökningarna av prover från rådgivningarna.

HIV och hepatitvirus (B och C)
samt syfilis i blodgivarprover
2015

2016

2017

2018

2019

hepatit B

7

2

3

2

5

hepatit c

7

7

4

4

8

hiv

1

0

1

2

1

Syfilis

4

9

6

4

9

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

Organtransplantationer i Finland
(källa: scandiatransplant)

2015

2016

2017

2018

2019

njure

244

262

240

238

293

lever

77

61

63

66

64

hjärta

27

30

26

47

30

lungor

24

18

24

18

27

Bukspottkörtel

17

27

21

23

39

tunntarm

3

0

0

0

0

övriga

0

1

0

0

0

totalt

392

399

374

392

453

från avlidna
organdonatorer
i finland

127

136

116

108

141

från levande
organdonatorer
i finland (njure)

15

22

29

32

25

Blodtjänst utför vävnadstypningen för alla organtransplantationer och
stamcellstransplantationer i Finland samt utreder vävnadskompatibiliteten
mellan mottagare av transplantat och organdonatorer.
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transplantat som stamcellsregistret förmedlat
Totalt antal förmedlade transplantat

Benmärgstransplantat
stamcellstransplantat från blod
Placentablodtransplantat
lymfocyttransplantat
totalt

2017

2018

2019

23

14

11

101

104

105

2

4

1

11

13

9

137

135

126

Stamceller kan samlas in från donatorer på olika sätt. Det klart
vanligaste sättet är att samla in celler från donatorns blodomlopp.

Från finländsk donator till finländsk patient
2017
Benmärgstransplantat
stamcellstransplantat från blod
Placentablodtransplantat
lymfocyttransplantat
totalt

2018

2019

7

5

0

20

18

21

1

0

1

2

2

0

30

25

22

2018

2019

Från utländsk donator till finländsk patient
2017
Benmärgstransplantat

11

8

8

stamcellstransplantat från blod

66

54

58

0

2

1

Placentablodtransplantat
lymfocyttransplantat

6

8

8

83

72

75

2017

2018

2019

Benmärgstransplantat

3

1

3

stamcellstransplantat från blod

8

13

12

Placentablodtransplantat

1

2

0

totalt

Från finländsk donator till utländsk patient

lymfocyttransplantat
totalt

1

3

0

13

19

15

Stamcellsregistret verkar internationellt. Blodtjänsts kurirer hämtar
stamcellstransplantat för patienter även utomlands.
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s ta m c E l l s r E g i s t r E t
 stamcellsregistret i Finland som upprätthålls
av Blodtjänst är en del av ett globalt nätverk av
register som förmedlar stamcellstransplantat.
Vårt register stödjer aktivt verksamheten vid
centren för stamcellstransplantation i Finland
och estland. Vi rekryterar frivilliga stamcellsdonatorer till registret, söker lämpliga donatorer
ur Finlands och andra länders register för patienter som behöver stamcellstransplantation
samt organiserar stamcellsinsamlingen från finländska donatorer och transporten av stamcellerna till transplantationscentren.
Under året anslöt sig 5 345 nya medlemmar
till registret, och vid årets slut hade registret
över 52 000 medlemmar. antalet medlemmar
i registret har fördubblats på fem år. Vi förmedlade 126 transplantat till centren där patienterna behandlas. Blodtjänsts kurirer hämtade
70 transplantat från utländska insamlingscenter
och levererade dem till sjukhusen där patienterna fick behandling. 

mEdicinska
tj ä n s t E r
och sjukhuskundEr
 Våra läkare deltar i patientvården genom att
ge utlåtanden och svar beträffande patientprover som undersökts i Blodtjänsts laboratorier.
de stödjer sjukhusen också under jourtid och
ger telefonrådgivning t.ex. i frågor som gäller blodtransfusioner. I vårt nätverk av kontaktpersoner ingår personal som arbetar med
blodtransfusioner från alla universitets- och
centralsjukhus.
år 2019 färdigställdes en preliminär utredning
som genomförts i ett nationellt samarbetsprojekt angående att spara information som
samlats in i samband med blodtransfusioner i
Kanta-tjänsten. om vi tar tillvara informationen
bättre skulle det på ett betydande sätt gagna
utvecklingen av blodtransfusionerna. Projektet
fortsätter under ledning av Institutet för hälsa
och välfärd, och Blodtjänst deltar aktivt i utvecklingsarbetet.
Under årets gång arrangerade vi sju utbildningar för experter inom hälso- och sjukvården och
flera utbildningar hos kunderna. Våra experter
föreläste aktivt under dessa utbildningar om
exempelvis laboratorieundersökningar och användningen av blodprodukter. Våra kunder fick
handledning särskilt i optimal användning av
produkter med blodgruppen o Rh-negativ, d.v.s.
”akutblod”.
Vi mäter kundnöjdheten med regelbundna enkäter. år 2019 riktade vi kundenkäten till våra
laboratoriekunder. sjukhusen gav Blodtjänst det
utmärkta allmänvitsordet 9,4 på en skala mellan 4 och 10. 
B lo dtjänsts åR 2019
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cEllproduktionscEntralEn
 Vår cellproduktionscentral undersöker, utvecklar och framställer nya cellterapiprodukter
för hälso- och sjukvården. år 2019 levererade
vi mesenkymala stromacellsprodukter (lY-Msc)
till sex patienter för behandling av immunologiska problem vid stamcellstransplantationsenheterna vid hUcs och åUcs. Vi fortsatte
leverera skräddarsydda stamcellstransplantat
för haploidentiska stamcellstransplantationer
för barn.
Vi publicerade fyra vetenskapliga publikationer
på egen hand och i samarbete med helsingfors
universitet, blodbanken i Barcelona samt kanadensiska och amerikanska forskningsgrupper.
som nya initiativ inleddes projekt med målet att
börja producera nK cellprodukter och caR t cellprodukter, som är cellterapiprodukter avsedda
för svårbehandlade cancersjukdomar. 
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Forskning
 Forskningen som bedrivs vid Blodtjänst fokuserar på målsättningarna i vår forskningsstrategi:
• Forskning kring biobanksverksamhet och genominformation för att stödja forskning som
gäller folkhälsan och hälsofrågor i anknytning
till blodgivning
• Forskning kring röda blodkroppar och trombocyter för att säkerställa trygg användning av
blodprodukter
• Forskning kring blod-, cell- och vävnadskompatibilitet för att skapa en gemensam
vetenskaplig grund för Blodtjänsts laboratorieverksamhet
• Forskning kring nya cellterapier för att stödja
ibruktagandet av dem
år 2019 spenderade vi totalt 3,3 miljoner euro
på forskning; cirka hälften av detta täcktes av
extern finansiering. År 2019 publicerade Blodtjänsts forskare 26 referentgranskade vetenskapliga publikationer. antalet forskare på
doktorsnivå var 11.

••

fördelningen av arbetstiden för forskning inom de olika forskningsområdena

15 %

2017

12 %

17 %

17 %

38 %
47 %

17 %

2018

16 %

cellterapi

38 %

2019

Blodgivning och biobank
vävnadskompatibilitet
Blodceller

21 %

28 %

34 %

Forskningen har fokuserat mer än tidigare på blodgivning och biobanksverksamhet.

B lo dtjänsts åR 2019
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••

ett betydande nytt initiativ och en ny resurs för
vår forskning var den treåriga finansiering som
Business Finland beviljade för ett projekt vars
syfte är att undersöka om mikrovesiklar från
blodceller kan användas som läkemedelstransportörer i behandlingen av svåra sjukdomar
i det centrala nervsystemet. I forskningskonsortiet ingår 13 finländska partner och vi fungerar
som ledare för konsortiet.
Verksamheten vid vår biobank har blivit etablerad och biobanken är en av de centrala aktörer
som gör forskningen möjlig. den har redan nått
målet som var att samla in prover från 50 000
blodgivare.
Biobankens största kund är det omfattande nationella forskningsprojektet FinnGen, till vilket
över 30 000 prover levererats. Målet för FinnGen-projektet är att samla in 500 000 prover
och få grundliga insikter i sjukdomarnas ärftlighet i synnerhet i den finländska populationen.
Våra forskare deltar i analyserandet av resultaten och vi kommer att dra nytta av projektet
också i vår egen forskning. 

Antal vetenskapliga publikationer enligt forskningsområde
Forskningsstrategiskt
fokus

2016

2017

11

3

2

2

4

8

1

2

1

4

vävnadskompatibilitet

38

13

12

6

7

cellterapi

31

14

4

6

7

andra områden

23

11

7

1

4

111

42

27

16

26

Blodgivning

Totalt

Blodceller

totalt

2018

2019

Antalet vetenskapliga publikationer varierar från år till år enligt faserna
i våra forskningsprojekt.
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öV r i g V E r k s a m h E t
 Vår kvalitetskontroll har till uppgift att garantera att Blodtjänstens verksamhet uppfyller kraven
som ställs av lagstiftningen, myndigheterna, ackrediteringsinrättningar och aktörer i läkemedelsbranschen. I utvecklingen av kvalitetskontrollen år
2019 betonades harmoniseringen av kvalitetsarbetet och digital utveckling. Vi tog i bruk ett nytt
dokumenthanteringssystem samt digitala arbetsprocesser för instruktioner.
I utvecklingen av digitala tjänster fokuserade vi
på processtestning av vårt nya ”Vein-to-vein” system för verksamhetsstyrning och förberedelser för
ibruktagandet. systemet tas i bruk under 2020.
till våra viktiga projekt hör också att utveckla datasäkerheten samt att fastställa en modell för digital utveckling.
Inom kommunikation och marknadsföring genomförde vi flera kampanjer som uppmuntrade till
att ge blod och ansluta sig till stamcellsregistret.
Vi genomförde kampanjer och knöt till oss samarbetspartner exempelvis i anknytning till ishockey
och bilsport. I samarbete med Bilskoleförbundet
kompletterade vi läromedlen och riskhanteringsutbildningen för blivande bilister med information
om blodgivning.

Vi kommunicerade särskilt aktivt i sociala medier
och publicerade igen flera nya videor under året
för att uppmuntra till att hjälpa patienter. tillsam-

© tI M o s aV e la

Under Blood tattoo-kampanjen som arrangerades i helsingfors berättade vi om hur tatueringar påverkar blodgivning och rättade till inrotade
felaktiga uppfattningar. Under evenemanget gavs
blodgivare en möjlighet att få en blodgruppstatuering designad av en tatueringskonstnär och detta
väckte stor positiv uppmärksamhet.
mans med Finlands Röda Kors lanserade vi en mobilapp som hjälper blodgivare att hitta närmaste
lämpliga ställe för blodgivning och att testa sina
förutsättningar att ge blod. 
B lo dtjänsts åR 2019
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Ekonomi och
samhällsansVar
Omsättning enligt produktgrupp (milj. euro)
5,2 % 1,1 %
2018

2019

Förändring

Andel av
omsättningen

39,8

38,5

-3,2 %

65,5 %

laboratorieundersökningar

7,3

7,3

-0,3 %

12,3 %

Plasmaråmaterial

5,6

5,8

+2,4 %

9,8 %

cell- och vävnadstjänster

3,8

3,6

-6,7 %

6,1 %

läkemedel

3,3

3,1

-6,6 %

5,2 %

övriga

0,6

0,7

+2,8 %

1,1 %

Totalt

60,4

58,8

-2,7 %

100 %

6,1 %
Blodprodukter
9,8 %
12,3 %

65,5 %

Största delen av Blodtjänsts omsättning kommer från blodprodukter.

Fördelning av kostnaderna 2019 (%)

7%

3%
3%

43 %
5%
6%
7%
26 %

Personalkostnader

43 %

material och underleveranser

26 %

ikt

7%

hyror (lokaler och apparater)

6%

fastighets- och apparatservice

5%

investeringskostnader

3%

logistik

3%

övriga

7%

Blodtjänsts kostnader består till största delen
av personalkostnader.

5% 2%

13 %

Fördelning av kostnaderna för en
blodpåse 2019 (%)
54 %

26 %

Blodgivning

54 %

laboratorieverksamhet

26 %

framställning

13 %

lagerföring och transport

5%

medicinskt stöd

2%

Kostnaden för en blodprodukt består av flera
olika arbetsskeden.

B

lodtjänst verkar inte i vinstbringande
syfte. Verksamheten finansieras med avgifterna som organisationer inom hälsooch 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 och utveckla Blodtjänsts verksamhet.
Redovisningsperiodens överskott uppgick till 9,5
miljoner euro, varav största delen, 6,0 miljoner euro, bestod av finansiella intäkter och investeringskapitalets värdeökning. omsättningen minskade
med 2,7 % jämfört med året innan och uppgick
till 58,8 miljoner euro. omsättningsminskningen
berodde till största delen på den minskade försäljningen av blodprodukter. affärsverksamhetens
övriga intäkter omfattar bland annat en engångsförsäljningsintäkt från en företagsöverlåtelse.
Personalkostnaderna ökade med 1,1 %. Materialoch underleverantörsutgifterna minskade med
2,3 %. Övriga kostnader, varav de största var kostnader för lokaler, IKt och logistik, ökade med 3,2 %.
användningen av blodprodukter har på 10 år
minskat med cirka 25 %. Blodtjänst har anpassat
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mått på samhällsansvaret
2017

2018

2019

60 569

60 419

58 792

material och tjänster, 1 000 eur

-15 795

-15 558

-14 967

Personalkostnader, 1 000 eur

-23 824

-23 987

-24 194

431

428

425

4 709

4 831

4 805

28

34

25

-275

-271

-247

622

615

558

EKON O M ISKA MåTT
omsättning, 1 000 eur

S OCIALA MåTT
Personal som heltidsanställda (genomsnitt)
sjukfrånvaro, dagar
olycksfall i arbetet
fortbildning av personal, 1 000 eur
fortbildning av personal, eur/person
Personalnöjdhet, trust index®-totalpoäng
(undersökningen finlands bästa arbetsplatser)

77 %

78 %

81 %

Blodgivarnöjdhet, nPs-rekommendationsindex

91 %

92 %

92 %

kundnöjdhet
(på en skala från 4 till 10)

9,3
n=107

9,3
n=151

9,4
n=74

6 107

6 207

6 043

11 599

10 975

11 268

4 801

4 748

4 303

57 100

57 912

52 720

157 300

183 956

174 693

8 000

10 111

6 844

10 973

11 285

11 508

antal blodgivningar (helblod och afereser)

204 948

206 610

200 822

antal blodgivare (helblod och afereser)

118 244

118 931

114 353

enskilda personer som registrerat sig för blodgivning

130 411

131 465

124 843

rapporterade biverkningar av blodtransfusion

234

244

342

stamcellstransplantat som stamcellsregistret förmedlat

137

135

126

41 493

48 340

52 176

MIL jö M äSSIg A MåTT
elförbrukning, mWh

*

vattenförbrukning, m3

*

fjärrvärmeförbrukning, mWh
Brännbart avfall, kg

*

*

sorterat kommunalt avfall, kg
Problemavfall, kg

**

*

resedygn
öVrIg A VErKSA MHETS MåTT

stamcellsregistrets medlemsantal (31.12.)
*

stenhagen, helsingfors, omfattar vår underhyresgästs kommunala avfall och energiförbrukning.

**

Brännbart specialavfall omfattar också det avfall som den mobila blodtjänstenheten i helsingfors ger upphov till.

sig väl till situationen och inte behövt höja priserna på blodprodukter sedan år 2014. även år
2020 inleds med samma priser.
Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts interna överskott till totalt 86,4 miljoner
euro, varav 45,7 miljoner euro var placerade i
finansiella värdepapper. Blodtjänst hade 32,9
miljoner euro i penningmedel och bankfordringar. FRK:s styrelse beslutade att en fri fond
bildas med FRK:s eget kapital för att stödja

Blodtjänsts forsknings- och utvecklingsverksamhet. startkapitalet för denna fria fond som
bildats av tidigare års överskott uppgick till 23,5
miljoner euro.
Blodtjänst uppgör 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. 
B lo dtjänsts åR 2019
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pErsonal

å

Personal
2018

2019

Personal totalt 31.12.

510

491

fast anställda

411

395

visstidsanställda

72

69

Personal som inkallas vid behov

27

27

heltidsanställda (fte) (genomsnitt)

428

425

Personal (genomsnitt)

514

513

heltidsanställda i arbete (genomsnitt)

441

443

r 2019 arbetade i medeltal 513
personer vid Blodtjänst, och deras
sammanlagda arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för 425 heltidsanställda. Personalens medelålder var 43,1 år.
Personalen bestod till 87 % av kvinnor och till
13 % av män. Medellängden på den fast anställda personalens anställningsförhållanden
var 13,1 år och andelen fast anställda som sade upp sig var 4,2 %.
Måtten för arbetshälsa hölls på en relativt god
nivå precis som under de föregående åren.
sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden var 3,7 % precis som det föregående året.
antalet arbetsolycksfall var lägre än under det
föregående året: totalt 25 fall, varav 12 hände
på arbetsplatsen och 13 under resor till och
från arbetet.

Fördelning av personalen inom organisationen (%)
2019
Produkter och medicinska tjänster

34 %

Blodgivning

42 %

kvalitetskontroll, forskning och produktutveckling

11 %

stödtjänster

12 %

Vi fortsatte utveckla vår arbetsplats målinriktat
enligt modellen Great Place to Work®. helhetsresultatet av personalundersökningen trust
Index® förbättrades för sjätte året i följd och är
nu 81 %, vilket gav oss Great Place to Work-certifikatet för fjärde året i följd. Blodtjänst utsågs
för andra gången till en av de bästa arbetsplatserna i Finland inom gruppen medelstora organisationer med plats 21 på denna lista.
Bland våra projekt som främjar utvecklingen av
arbetsplatsen fanns ibruktagandet av en modell
för framgångsrikt ledarskap som har som mål
att stödja utveckling av våra team och varje en-
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Personalens utbildning (%) 2019
hälso- och sjukvård
sjukskötare, specialsjukskötare, hälsovårdare

40 %

laBoratorium
laboratorieskötare, laborant, laboratorieanalytiker,
bioanalytiker, speciallaboratorieskötare

16 %

naturvetenskaPer
fil.kand., fil.lic., fil.mag., fil.dr

8%

socialvård och övriG vård
närvårdare, primärskötare

8%

ekonomi
merkonom, stud.merkonom, merkant, tradenom, ekonom

6%

farmaci
farmaceut, provisor, farmanom

6%

medicin
med.lic., med.dr, specialistläkare

3%

teknik
ingenjör, diplomingenjör, tekniker eller annan
teknisk utbildning

3%

övrig utbildning

10 %

Sjukfrånvaro

skild anställd. Vi genomförde också en omfattande arbetshälsoenkät som fungerade som
bas för planering av en helhet som ska förbättra de anställdas välbefinnande: t.ex. olika typer
av coachning, förbättrad ergonomi och individuellt stöd av arbetsförmågan. Vi publicerade
också en ny video som visar hurdan vi är som
arbetsgivare för att stödja rekryteringen av nya
experter. 

2017

2018

2019

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

3,8

4,3

4,1

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

9,3

9,4

9,4

sjukfrånvaroprocent
(% av teoretisk regelbunden
arbetstid)

3,7 %

3,7 %

3,7 %

B lo dtjänsts åR 2019
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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,
servicetorget
Finnviksvägen 1
02230 esbo

LAHTIS
affärscentret trio hansakuja
handelsgatan 10, 15140 lahtis
SEINäjOKI
Kauppakatu 26, 60100 seinäjoki
TAMMErFOrS
affärscentret Koskikeskus:
hatanpään valtatie 1
33100 tammerfors
uLEåBOrg
storgatan 32 c, 90100 Uleåborg

HELSINgFOrS,
SANOMAHuSET
tölöviksgatan 2, 00100 helsingfors

åBO
Universitetsgatan 29 b (3. våning)
20100 åbo

jyVäSKyLä
Kalevankatu 8, 40100 jyväskylä

dessutom arrangerar Blodtjänst via den
mobila blodtjänsten varje vardag massblodgivningar i många städer och kommuner.
Kolla den mobila blodtjänstens kalender
på vår webbsida: www.blodtjanst.fi

KuOPIO
Puijonkatu 23, 70100 Kuopio

www.blodtjanst.fi

