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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 
centraliserat ansvar för blodtjänstverksamheten i hela 
landet. Vår verksamhet omfattar inte bara organise-
ringen 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 an-
nat kompatibilitetstester samt analyser med avseende 
på organ-, vävnads- och stamcellstransplantationer 
samt koagulationsfaktorer och blodplättar (trombocy-
ter). Vi utför blodgruppsbestämning och testning av 
blodgruppsantikroppar för alla gravida kvinnor. Inom 
Blodtjänst verkar dessutom Finlands stamcellsregister 
som förmedlar transplantat för stamcellstransplanta-
tioner.

Intern forskning och utveckling utgör grunden för 
vår gedigna expertis, vilket möjliggör trygg blodtrans-
fusion och nya former av cellterapier även i framtiden.

Vi skapar möjligheter att rädda liv. Vi utför vår upp-
gift i samarbete med frivilliga blodgivare och sjukhu-
sens experter.

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

tillsammans för patientens bästa
Vi arbetar för att patienter ska tillfriskna. Blodtjänst 
stödjer sjukhusens vårdkedja tillsammans med blod-
givarna. 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 labora-
torie- 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 blod- och cellprodukter 
samt experttjänster till hälso- och sjukvården.  
Vi arbetar ansvarsfullt och ser till att hela vår  
verksamhet är effektiv och ekonomisk.

Blodtjänst  
    i korthEt
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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 verk-
samhetsresultaten. 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 välbe-
finnande. Vi utvecklar också vår verksamhet kontinuerligt för att arbetet ska bli 
smidigare.

VÅra VärdEn

Vår verksamhet 
har alltid  
patienters  
välbefinnande 
som mål.
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 Vi anser att den personliga integriteten är en av 
människans viktigaste rättigheter. när vi donerar 
blod, avstår vi från en liten del av vår integritet till 
förmån för en okänd medmänniska utan att efter-
sträva egennytta. Kanske det är just därför de som 
donerar blod känner att de gör något alldeles sär-
skilt. I Finland är blodgivningen enligt lag avgiftsfri 
och frivillig. Finlands Röda Kors vill garantera att 
det ska förbli så också i framtiden. 

Under det gångna året donerade knappt  
119 000 människor blod över 200 000 gånger. 
årligen får upp till 50 000 patienter i olika delar 
av Finland blodprodukter. 

lagren av röda blodkroppar och blodplättar 
bibehölls på en god nivå under hela året trots 
utmaningarna som sommarens värmebölja med-
förde för blodgivarna, personalen och logistiken. 
Blodgivning skedde på 10 byråer i olika delar av 
Finland och under drygt tusen massblodgivningar 
på olika ställen. 

Ur patientsynpunkt är det viktigt att blod 
doneras jämnt under hela året. därför informerar 
vi aktivt blodgivarna om vår blodsituation. tack 
vare detta har vår bloddroppsbarometer blivit 
bekant för alla blodgivare. detta kompletterade vi 
med knappt 800 000 textmeddelanden, 150 000 
e-postmeddelanden och 163 000 postkort. Vi är 
också aktiva i sociala media. Vi har över 110 000 
följare på Facebook. Genom våra aktiva blodgivare 
når våra budskap tiotusentals läsare på nolltid. 

jämn blodgivning från dag till dag har varit 
ett mått för vår verksamhet sedan år 2010. år 
2018 var det jämnaste blodgivningsåret med den 
minsta variationen från dag till dag under detta 
decennium. Under två års tid har vi förberett 
ibruktagandet av ett nytt datasystem för styrning 
av blodgivning och framställning av blodproduk-
ter. Projektet har framskridit långsammare än 

väntat men nu befinner vi oss i testningsfasen. 
det nya datasystemet öppnar nya möjligheter att 
modernisera kommunikationen mellan Blodtjänst 
och blodgivare och ger bättre information om 
när den bästa tidpunkten för att ge blod infal-
ler. det kan hända att vanliga textmeddelanden, 
e-postmeddelanden och postkort i något skede 
blir historia, eller åtminstone minskar deras 
betydelse. 

Under det gångna året firade vi vårt sjuttionde 
verksamhetsår på olika sätt. För mig personligen 
innebar jubileumsåret repetition av Blodtjänsts 
historia och efterforskningar i våra arkiv för att 
hitta stoff till olika tal och texter. Vår historia är 
i sanning ädel och det mest imponerande är hur 
vanliga finländare förbinder sig till att hjälpa sina 
medmänniskor och hur denna hjälpvilja går i arv 
från generation till generation. Vi som jobbar 
på Blodtjänst gör allt som står i vår makt för att 
detta ska fortsätta också i framtiden. 

 

Martti Syrjälä
direktör för Blodtjänst, professor

dirEktörEns    
   öVErsikt

det mest imponerande  
är hur vanliga finländare 
hjälper sina medmän-
niskor.
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V E r k s a m h E t s ö V E r s i k t E r

 Blodgivningsåret kännetecknades av ökad efterfrågan på röda 
blodkroppar på sjukhusen, vilket ledde till åtgärder för att garantera 
att antalet blodgivningar är tillräckligt. 

Antalet helblodsgivningar uppgick till 204 024, vilket är ca 2 000 
fler än året innan. Antalet olika personer som anmälde sig för 
blodgivning år 2018 var 131 465, och av dessa gav 118 931 blod. 
Antalet maskinella blodplättsdonationer uppgick till 2 585, d.v.s. 
ungefär lika många som året innan. det totala ant  alet blodgivningar 
under år 2018 var alltså 206 610. 

Av alla blodgivare var mer än 15 % förstagångsgivare och må-
let på 20 000 nya givare år 2018 överskreds. För att nå ut till nya 
blodgivare samarbetade Blodtjänst med läroanstalter, samfund och 
företag genom att arrangera blodgivningskampanjer. samarbetet 
med Försvarsmakten som pågått i decennier intensifierades genom 
24 massblodgivningar vid 10 garnisoner. Resultatet blev ca 2 000 
blodgivningar. 

Blodgivning 

•

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

35 % 5 % 15 % 2 % 7 % 1 % 30 % 5 %

Blodgivare inbjuds att komma till blodgivning enligt blodgrupp.

Finländarnas fördelning enligt blodgrupp nya blodgivare 2018

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

Antal blodgivningsgånger per person år 2018

1 gång 55 %

2 ggr 26 %

3 ggr 13 %

4 ggr 4 %
5 ggr eller mer 2 %

Helblodsgivning 2009−2018 

antalet blodenheter som insamlades blev något större år 2018 än 2017 
på grund av att sjukhusens behov av röda blodkroppar ökade något. 
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Bistånd för återuppbyggnad av  
blodgivningsverksamheten i nepal  

 Experter vid Blodtjänst hjälper till att utveckla blod-
givningsverksamheten i nepal. Internationella Röda 
Korset driver ett treårigt projekt där man utbildar och 
vägleder lokal blodgivningspersonal bl.a. i insamling 
av blod, arbetsskydd och hygien samt garantering 
av blodgivarsäkerhet. Biståndsverksamheten bedrivs 
i Kathmandu och i mellersta och östra nepal, där 
infrastrukturen skadades svårt på grund av jordbäv-
ningarna år 2014. 

• Av blodgivningarna skedde 53 % på Blodtjänsts 
verksamhetsenheter, medan 47 % skedde under 
massblodgivningar. sådana tillställningar ordnades 
mer än 1 100 gånger överallt i Finland. 

Blodgivning i grupp är populärt. ”BlodGrup-
per”, d.v.s. arbetsplats-, hobby-, studerande- och 
vängrupper som regelbundet ger blod tillsammans 
presterade mer än 15 000 blodgivningar, vilket är 
en ökning på 22 % jämfört med året innan. An-
talet sådana olika grupper som gav blod uppgick 
till 2 231. Antalet nya grupper som grundades år 
2018 blev rekordstort – 938 stycken, varav mer 
än en tredjedel grundades under hösten, då en 
kampanj för denna verksamhet fördes. 

Under året strävade Blodtjänst efter att ytterli-
gare diversifiera den etniska spridningen av blod-
givarna. Projektet Missing Minorities rekryterade 
särskilt blodgivare av afrikansk härkomst i syfte 
att hitta blodgivare med sällsynta blodgrupper. Vi 
samarbetade med många föreningar. 

Blodtjänst strävade efter  
att diversifiera den etniska 
spridningen av blodgivarna.

Blodgivarnas ålders- och könsfördelning 2018

man kvinna

antalet blodgivare är störst bland unga kvinnor. 

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

0
Över 65 år61–6556–6051–5546–5041–4536–4031–3526–3021–2518–20



      Blodtjänsts åR 2018     7

 Under processen för framställning av blodpro-
dukter 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. 

år 2018 bibehölls försörjningssäkerheten av 
blodprodukter på en utmärkt nivå, precis som 
under de föregående åren, och det donerade 
blodet utnyttjades effektivt för framställning 
av blodprodukter. I motsats till förväntningarna 
ökade behovet av vår huvudprodukt röda blod-
kroppar fria från vita blodkroppar vid sjukhusen 
efter en långvarig minskning av användningen. 
däremot minskade användningen av vår andra 
huvudprodukt blodplättsprodukter vid sjukhusen, 
vilket var en förväntad utveckling. samma gällde 
djupfryst plasma som Blodtjänsts läkemedelsgros-
sist förmedlar till sjukhusen. 

Blodtjänst har länge arbetat systematiskt med 
att göra framställningsprocesserna av blodproduk-
ter allt smidigare och effektivare. Personalen har 
haft en betydande roll i utvecklingen av proces-
serna i enlighet med lean-filosofin. Vi har fått god 
respons i en internationell jämförelse av verksam-
het vid olika blodtjänstinrättningar och detta har 
redan återspeglats i ökade internationella kontak-
ter och besök. 

Vi fäster särskild vikt vid beredskap för un-
dantagstillstånd och säkerställande av oavbruten 
verksamhet i alla situationer. år 2018 utvecklade 
vi särskilt processerna för att säkerställa kärnverk-
samheten under störningar i datakommunikation 
och datasystem. 

BlodProdukter

V E r k s a m h E t s ö V E r s i k t E r

det donerade  
blodet utnyttjades 
effektivt.

Blodgivarnas ålders- och könsfördelning 2018

antalet blodgivare är störst bland unga kvinnor. 

användningen av röda blodkroppar ökade år 2018.

 Produkt, antal enheter 2016 2017 2018
förändring % 
2017–2018

röda blodkroppar, fria 
från vita blodkroppar 

194 320 188 571 191 857 +1,7

 Blodplättsprodukter 
(omfattar även 
 aferesprodukter)

 34 850  34 131  33 366 -2,2

Försäljning av blodprodukter till sjukhusen

röda 
 blodkroppar

blodplättar **

Produkter för blodtransfusion 94 % 92 %

avskrivningar med anknytning till 
blodgivning 

2 % -

avskrivningar med anknytning till 
laboratorieresultat och framställnings-
processer

1 % -

övriga som inte använts för blod-
transfusion (utgångna och levererade 
till läkemedelstillverkning)

3 %* 8 %

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 donerade  
enheter helblod. 

i finland används blodet effektivt i patientvården.
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V E r k s a m h E t s ö V E r s i k t E r

 Våra laboratorietjänster utför undersökningar för 
kontroll av säkerheten och kvaliteten av Blodtjänsts 
blod- och cellprodukter för hälso- och sjukvårdens 
behov. 

Vi upprätthåller driftsäkerheten av våra laboratorie-
tjänster genom att se till att den teknik vi använder 
för testning är uppdaterad. Under år 2018 tog vi i bruk 
en ny blodgruppsanalysator och i samband med att vi 
bytte teknologi ersatte vi egentillverkade reagenscel-
ler med kommersiella reagensceller för testning av 
blodgivarprover.

Vid testning av vävnadskompatibilitet tog vi i bruk 
modern sekvenseringsteknik och förnyade laborato-
rieundersökningsprocessen som helhet. Vi har kunnat 
standardisera den metod som utnyttjar blodceller som 

vi tidigare tagit i bruk vid kompatibilitetstestning 
i samband med organtransplantationer så väl 

att vi har kunnat frångå separat insamling av 
mjältceller. 

FInAs-ackrediteringen av Blodtjänsts 
laboratorium utvidgades till att omfatta 

också infektionsundersökningar. 
Volymen av undersökningar 
som vi erbjuder olika hälso- och 

sjukvårdsenheter bibehölls på 
samma nivå som året innan 
med undantag för undersök-
ningar av prover från råd-
givningarna som minskade 
signifikant på grund av den 
sjunkande nativiteten. 

laBoratorietjänster

8      

2016 2017 2018

undersökningar av blödning- och 
 blodproppsrisk

11 838 10 491 10 346

Blodgruppsundersökningar 13 138 14 433 13 992

Identifiering av antikroppar mot röda 
blodkroppar 

4 233 4 374 4 279

Brådskande och under jourtid utförda 
kompatibilitetstester 

2 130 2 307 2 445

undersökningar av prover från 
 rådgivningarna 

77 852 74 718 69 792

vävnadskompatibilitetstester 11 946 11 880 9 423*

trombocytundersökningar 556 533 564

Blodtjänsts laboratorieundersökningar  
för hälso- och sjukvårdsenheter

* undersökningspaketets sammansättning har ändrats.

den sjunkande nativiteten återspeglas i en minskning av undersökningar av 
prover från rådgivningarna.

noggrant urval av blodgivare garanterar att infektionstesterna avslöjar  
endast få bärare av hiv och hepatitvirus.

2014 2015 2016 2017 2018

hepatit B 3 7 2 3 2

hepatit c 4 7 7 4 4

hiv 2 1 0 1 2

Syfilis 5 4 9 6 4

HIV och hepatitvirus (B och C) samt  
syfilis i blodgivarprover åren 2014–2018 

Blodtjänst utför vävnadstypningen för alla organtransplantationer och 
 stamcellstransplantationer i finland.

2014 2015 2016 2017 2018

njure 240 244 262 240 238

lever 59 77 61 63 66

hjärta 24 27 30 26 47

lungor 15 24 18 24 18

hjärta-lungor 2 0 0 0 0

Bukspottkörtel 15 17 27 21 23

tunntarm 0 3 0 0 0

övrigt 0 0 1 0 0

TOTALT 355 392 399 374 392

från avlidna organdonatorer 
i finland

120 127 136 116 108

från levande organdonatorer i 
finland (njure) 

15 15 22 29 32

Organtransplantationer i Finland 2014–2018 (källa: scandiatransplant)
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 Finlands stamcellsregister fungerar som register för stam-
cellstransplantationscentrumen i Finland och Estland. Registret 
rekryterar frivilliga stamcellsdonatorer till registret, söker 
lämpliga donatorer ur Finlands och andra länders register för 
patienter som behöver stamcellstransplantation samt orga-
niserar stamcellsinsamlingen från finländska donatorer och 
transporten av stamcellerna till transplantationscentrumen. 

Under året anslöt sig 7 346 nya medlemmar till registret, 
och vid årets slut hade registret över 48 000 medlemmar. 
Vi förmedlade 135 transplantat till centrum där patienter 
behandlas. 

Cellproduktionscentralen vid Blodtjänst undersöker, utveck-
lar och framställer nya cellterapiprodukter för hälso- och 
sjukvårdens behov. år 2018 fortsatte vi framställningen av 
mesenkymala stromaceller (lY-MsC) och levererade 
produkter till nio patienter för behandling av immunolo-
giska problem vid stamcellstransplantationsenheterna 
vid hUCs och åUCs samt tammerfors universitets-
sjukhus. I samarbete med forskare vid helsingfors 
universitet utgav vi en publikation om säkerhe-
ten och lämpligheten av användning av 
mesenkymala stromaceller för behandling av 
inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi fortsatte 
leverera skräddarsydda stamcellstransplan-
tat för haploidentiska (”halvkompatibla”) 
stamcellstransplantationer och började 
insamla vita blodkroppar från frivilliga 
donatorer för forskningsändamål. 

stamcellsregistret  
och cellteraPitjänster

vi förmedlade 135 
transplantat till  
centrum där patienter 
behandlas.noggrant urval av blodgivare garanterar att infektionstesterna avslöjar  

endast få bärare av hiv och hepatitvirus.

2016 2017 2018

Benmärgstransplantat 16 23 14

stamcellstransplantat från blod 109 101 104

Placentablodtransplantat 3 2 4

lymfocyttransplantat 17 11 13

Totalt 145 137 135

2016 2017 2018

Benmärgstransplantat 4 7 5

stamcellstransplantat från blod 20 20 18

Placentablodtransplantat 0 1 0

lymfocyttransplantat 3 2 2

Totalt 27 30 25

2016 2017 2018

Benmärgstransplantat 10 11 8

stamcellstransplantat från blod 73 66 54

Placentablodtransplantat 2 0 2

lymfocyttransplantat 12 6 8

Totalt 97 83 72

2016 2017 2018

Benmärgstransplantat 0 3 1

stamcellstransplantat från blod 7 8 13

Placentablodtransplantat 1 1 2

lymfocyttransplantat 2 1 3

Totalt 10 13 19

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 2016–2018   



10      Blodtjänsts åR 2018

 Våra läkare deltar i patientvården genom att ge 
utlåtanden och svar på patientprover som ana-
lyserats vid Blodtjänsts laboratorium. de stödjer 
sjukhusen också under jourtider genom telefon-
konsultationer bl.a. i frågor som gäller blodtrans-
fusioner. 

En välfungerande blodförsörjningskedja 
förutsätter friktionsfri kommunikation mellan 
sjukhusets blodcentral, vårdavdelningarna och 
Blodtjänst. Blodförsörjningskedjans kontakt-
personsnätverk sammanför dessa parter och 
stödjer samarbetet. I nätverket ingår hälso- och 
sjukvårdspersonal som arbetar med blodtransfu-
sioner från alla universitets- och centralsjukhus. 
Kommunikationen omfattar bl.a. årliga möten, ett 
nyhetsbrev, enkäter och lägesöversikter. 

Vi organiserade sex fortbildningsdagar vid 
Blodtjänst och ett flertal fortbildningar hos våra 
klienter. dessutom höll våra läkare och andra 
experter över 20 fortbildningsföredrag. 

Vi mäter klientnöjdheten regelbundet. år 2018 
riktade vi vår klientenkät till våra blodprodukt-
klienter, alltså både blodcentralerna och kliniska 
experter som använder blodprodukter. Klienternas 
förtroende för Blodtjänsts produkter och tjänster 
har bibehållits på utmärkt nivå. Medeltalet för alla 
vitsord på en skala från 4 till 10 var 9,3 vilket är 
berömligt. sjukhusen uppskattar särskilt tillgången 
till hjälp i problemsituationer dygnet runt samt 
vårt fortbildningsutbud. 

medicinska  
tjänster och  
sjukhusklienter

V E r k s a m h E t s ö V E r s i k t E r
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 Forskningen som bedrivs vid Blodtjänst fokuserar på 
målsättningarna i vår forskningsstrategi:

•  Forskning kring biobanksverksamhet och genom-
information för att stödja forskning som gäller 
folkhälsan och hälsofrågor i anknytning till blod-
transfusioner 

•  Forskningsarbete kring röda blodkroppar och 
blodplättar för att säkerställa trygg användning av 
blodprodukter

•  Forskning kring blod-, cell- och vävnadskompa-
tibilitet, vilket skapar en gemensam grund för 
Blodtjänsts laboratorieverksamhet

•  Forskning kring nya cellterapier för att stödja 
ibruktagandet av dem

år 2018 spenderade vi drygt 3 miljoner euro på forsk-
ning; 57 % av detta täcktes av extern finansiering. 
Inom Blodtjänsts forskningsverksamhet arbetade i 
december 2018 totalt 16 forskare på doktorsnivå och 
10 doktorander. 

Blodgivarnas biobank nådde utomordentligt hög 
aktivitet. Vi utnyttjade genominformation om väv-
nadskompatibilitet och metoder inom bioinformatik 
för att upptäcka nya faktorer som reglerar kompati-
biliteten vid cell- och vävnadstransplantationer. Vi 
kunde bl.a. påvisa att vi med hjälp av patientens 
genominformation och maskininlärning kan 
ge en prognos för sjukdomsåterfall efter 
en stamcellstransplantation. Ett annat 
projekt som också öppnar upp nya 
möjligheter är ett projekt som vi 
genomför tillsammans med 
skogsindustrikoncernen UPM 
för att utreda inverkan 
av blodcellslysat och 
nanocellulosa på 
sårläkning. 

forskning

Blodgivarnas biobank  
nådde utomordentligt  
hög aktivitet.

Fördelningen av arbetstiden för forskning  
inom de olika forskningsområdena

Blodceller

Blodgivning och biobank

cellterapi

vävnadskompatibilitet

år 2018 användes merparten av forskningspersonalens arbetstid  
för projekt inom cellterapi och produktion samt forskning kring 
blodgivning och biobanksverksamhet.

17 %

28 %

38 %

17 %

Forskningsstrategiskt fokus 2016 2017 2018

cellterapi 14 4 6

Blodgivning 3 2 2

vävnadskompatibilitet 13 12 6

Blodceller 1 2 1

annat 11 7 1

Totalt 42 27 16

Antal vetenskapliga publikationer enligt forskningsområde

forskningen har fokuserat mer än tidigare på våra forskningsstrategiska 
tyngdpunktsområden. antalet vetenskapliga publikationer varierar från år 
till år enligt våra forskningsprojekts faser.
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övriga  
verksamheter

 Vår kvalitetskontroll garanterar att vår verk-
samhet uppfyller krav som ställs av lagstiftningen, 
myndigheterna, ackrediteringsinrättningar och 
aktörer inom läkemedelsområdet. Inom kvalitets-
kontrollen beaktades det nya regelverket som 
gäller god praxis inom blodtjänstverksamhet (Good 
Practice Guidelines). Vi deltog aktivt i det europeis-
ka samarbetet inom blod- och vävnadstjänster och 
utveckling av blodsäkerheten. Bland våra viktiga 
interna kvalitetskontrollprojekt ingick digitalisering 
av dokumenthantering och säkerställande av att vi 
följer kraven i EU:s dataskyddsförordning. 

Inom våra digitala tjänster satsade vi på att 
utveckla en modell för smidig digitalisering och 
datasystemarkitektur. Våra datasystemprojekt 
fokuserade på ibruktagande av ett nytt verksam-
hetsledningssystem (V2V-systemet), dokument-
hantering och molntjänster samt på utveckling av 
den tekniska miljön för vår ICt-infrastruktur.

Inom kommunikation och marknadsföring 
genomförde vi återigen ett flertal kampanjer 

som sporrar till blodgivning och till att 

ansluta sig till stamcellsregistret. Berättelser och 
andra människors erfarenheter är viktiga sporrar. 
På våra webbsidor publicerade vi en ny berättel-
sebank (www.blodtjanst.fi/berattelser) vars syfte 
är att sammanföra alla inspirerande och livfulla 
patient- och donatorberättelser. Vi publicerade flera 
nya videor och lyfte upp vår 70-åriga historia i våra 
kommunikationskanaler. 

Blodtjänst hade över 110 000 följare på Face-
book. Genom sociala medier når vi vid behov upp 
till hundratusentals människor med ett enda inlägg. 
sociala medier hör till våra viktigaste kommunika-
tionskanaler och är nästan lika viktiga som person-
liga inbjudningsmeddelanden. 

V E r k s a m h E t s ö V E r s i k t E r

vi lyfte upp vår 70-åriga  
historia i våra
kommunikationskanaler.
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  år 2018 arbetade i medeltal 514 personer vid 
Blodtjänst, och deras sammanlagda arbetsinsats 
motsvarar arbetsinsatsen för 428 heltidsanställda. 
Antalet minskade något från föregående år enligt 
planen. Personalens medelålder var 43,2 år. Perso-
nalen bestod till 88,4 % av kvinnor och till 11,6 %  
av män. Medellängden på den fast anställda per-
sonalens anställningsförhållanden var 13,4 år och 
andelen fast anställda som sade upp sig var 2,4 %.

Mängden sjukfrånvaro hölls på relativt låg nivå 
såsom tidigare år. sjukfrånvaroprocenten av den 
teoretiska arbetstiden var 3,7 % precis som det 
föregående året. också antalet arbetsolycksfall var 
relativt lågt: totalt 34 fall, varav 11 hände på arbets-
platsen och 23 under resor till och från arbetet. 

Blodtjänst har förbundit sig till att utveckla 
arbetsplatsen 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 femte gången i rad och är nu 78 %. detta 
gav Blodtjänst Great Place to Work®-certifikatet 
redan för tredje gången. Blodtjänst utsågs till en 
av de bästa arbetsplatserna i Finland inom gruppen 
medelstora organisationer och innehade plats 26 
på denna lista. 

Vi satsade fortgående på att främja de anställ-
das välbefinnande bl.a. genom att ordna sömnträ-
ning och ytterligare stöd för motionsverksamhet. 
Vi utvecklade företagshälsovården, tränade våra 
chefer i att leda med hänsyn till arbetstagarnas 
arbetsförmåga och fortsatte att ge våra team riktat 
stöd. Vi inledde också en kampanj som gör det 
möjligt för personalen att använda en arbetsdag 
för frivilligarbete. 

pErsonal

2017 2018

Personal totalt 31.12. 510 510

fast anställda 409 411

visstidsanställda 64 72

Personal som inkallas vid behov 37 27

heltidsanställda (fte) (genomsnitt) 431 428

Personal (genomsnitt) 510 514

heltidsanställda i arbete (genomsnitt) 442 441

Personal

2018

Produkter och medicinska tjänster 38

Blodgivning 40

kvalitetskontroll, forskning och produktutveckling 10

stödtjänster 12

Fördelning av personalen inom organisationen (%) 

2018

hälso- och sjukvård sjukskötare, 
 specialsjukskötare, hälsovårdare

38

laBoratorium laboratorieskötare, laborant, 
laboratorieanalytiker, bioanalytiker, special-
laboratorieskötare

21

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

8

socialvård och övrig vård närvårdare, 
primärskötare

8

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

5

farmaci farmaceut, provisor, farmanom 6

medicin med.lic., med.dr, specialistläkare 3

teknik ingenjör, diplomingenjör, tekniker eller 
annan teknisk utbildning

4

övrig utbildning 7

Personalens utbildning % 2018

2016 2017 2018

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

3,8 3,8 4,3

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

9,2 9,3 9,4

sjukfrånvaroprocent (% av teoretisk regel-
bunden arbetstid)

3,6 % 3,7 % 3,7 %

genomsnittligt sjukfrånvarotal (antal personer 
frånvarande/arbetsdag)

19   18,8   19,2

Sjukfrånvaro
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 Blodtjänst verkar inte i vinstbringande syfte, 
utan verksamheten finansieras med avgifterna 
som organisationer inom hälso- och sjukvården 
betalar Blodtjänst för blodprodukter och tjänster. 
Blodtjänsts verksamhet stöds inte med offentliga 
medel och får inte heller ekonomiskt stöd från 
andra externa källor med undantag för stipendier 
och bidrag som beviljas för forskningsprojekt. 
Eventuellt ekonomiskt överskott utdelas inte, utan 
det används för att trygga och utveckla Blod-
tjänsts verksamhet. 

Vår ekonomi var fortsättningsvis solid. Blod-
tjänsts interna överskott under redovisningsperio-
den uppgick till 2,3 miljoner euro. tack vare den 
goda ekonomin kunde blodprodukternas priser 
bibehållas oförändrade för femte året i rad trots 
att den allmänna kostnadsnivån har stigit. 

år 2018 minskade omsättningen med 0,3 % 
jämfört med året innan och uppgick till 60,4 
miljoner euro. Andelen av omsättningen som kom 
från försäljning av blodprodukter till sjukhusen var 
2/3. Omsättning av blodprodukter ökade 1,3 %. 
Personalkostnaderna ökade med 0,5 % och stod 
för största delen eller 45 % av de totala kostna-

Ekonomi och  
samhällsansVar

Omsättning enligt produktgrupp (milj. euro) 

största delen av Blodtjänsts omsättning kommer från blodprodukter. 

2017 2018
Andel av  

omsättningen, 
%

Blodprodukter 39,3 39,8 66

laboratorieundersökningar 7,3 7,3 12

Plasmaråmaterial 5,6 5,6 10

cell- och vävnadstjänster 4,0 3,8 6

läkemedel 3,6 3,3 5

övriga 0,7 0,6 1

Totalt 60,6 60,4 100

66 %12 %

10 %

6 %

5 %

1 %

Fördelning av operativa kostnaderna 2018

Blodtjänsts kostnader består till största delen av personalkostnader.

3 % 3 %

 
45 %

28 %

6 %

6 %

6 %

3 % Personalrelaterade kostnader 45 %

material och underleveranser 28 %

ict 6 %

hyror (lokaler och apparater) 6 %

fastighets- och apparatservice 6 %

investeringskostnader 3 %

logistik 3 %

övriga 3 %

Fördelning av kostnaderna för en blodpåse 2018 (%) 

Kostnaden för en blodprodukt består av flera olika arbetsfaser.

Blodgivning
52 %

framställning
15 %

lagerföring och transport 3 % medicinskt stöd 3 %

laboratorie-
verksamhet 

27 %
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tack vare den goda  
ekonomin kunde blod- 
produkternas priser  
bibehållas oförändrade.

derna för Blodtjänst. däremot minskade material- 
och underleverantörsutgifterna med 1,0 %. Övriga 
kostnader (bl.a. kostnader för lokaler, ICt och 
logistik) ökade med 2,0 %.

Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blod-
tjänsts kapital till totalt 76,9 miljoner euro, varav 
39,7 miljoner euro var placerade i finansiella 
värdepapper. Blodtjänst hade 28,6 miljoner euro i 
penningmedel och bankfordringar. 

2016 2017 2018

Ekonomiska mått

omsättning, 1 000 eur 61 323 60 569 60 419

material och tjänster, 1 000 eur -15 651 -15 795 -15 558

Personalkostnader, 1 000 eur -24 636 -23 824 -23 987

Sociala måttt

antal anställda (heltidsanställda i arbete, 
 årsmedeltal)

445 442 441

sjukfrånvaro, dagar 4 803 4 709 4 831

olycksfall i arbetet 45 28 34

fortbildning av personal, 1 000 eur -359 -275 -271

fortbildning av personal, eur/person 807 622 615

Personalnöjdhet, trust index® totalpoäng 
( undersökningen finlands bästa arbetsplatser)

75 % 77 % 78 %

Blodgivarnöjdhet, nPs-rekommendationsindex 91 % 92 %

klientnöjdhet (på en skala från 4 till 10) 9,3 
n = 190

9,3 
n = 107

9,3 
n = 151

Miljömässiga mått

elförbrukning, mWh * 5 958 6 107 6 207

vattenförbrukning, m3 * 10 700 11 599 10 975

fjärrvärmeförbrukning, mWh * 4 729 4 801 4 748

Brännbart avfall, kg * 52 792 57 100 57 912

sorterat kommunalt avfall, kg ** 177 621 157 300 183 956

Problemavfall, kg * 5 210 8 000 10 111

resedygn 10 951 10 973 11 285

Övriga verksamhetsmått

antal blodgivningar (helblod och afereser) 207 148 204 948 206 610

antal blodgivare (helblod och afereser) 119 705 118 244 118 931

enskilda personer som registrerat sig för 
 blodgivning

132 182 130 411 131 465

rapporterade biverkningar av blodtransfusion 245 234 244

antal förmedlade stamcellstransplantat 145 137 135

stamcellsregistrets medlemsantal (31.12.) 33 119 41 493 48 340

Mått på samhällsansvaret

* stenhagen, helsingfors, omfattar fr.o.m. år 2016 också vår nya underhyresgästs (Yml) kommunala avfall 
och energiförbrukning.
** Brännbart specialavfall från hälso- och sjukvård omfattar också avfallet från den mobila Blodtjänsten i 
helsingfors.



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

BlodtjänstByrÅErna

www.blodtjanst.fi

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 29 b (3. våning)  
20100 åbo

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


