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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 organisering av blodgivning och insamlande av blod utan
även testning av donerat blod samt framställning av
blodprodukter och distribution 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 och skapar förutsättningar för trygga blodtransfusioner och nya former av cellterapier
även i framtiden.

Blodtjänsts kommunikation
Foto:

Blodtjänsts bildarkiv

tryckeri:
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Vi skapar möjligheter att rädda liv. Vi utför vår uppgift
i samarbete med frivilliga blodgivare och sjukhusens
experter. •
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tillsammans för
patientens bästa
Vi arbetar för att patienter ska tillfriskna.
Blodtjänst stödjer sjukhusens vårdkedja
tillsammans med blodgivarna. Ett stort
antal frivilliga ställer upp och hjälper oss
att organisera massblodgivning.

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

Utan
vinstintresse

#sträckutdinhand

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

Å

r 2020 var ett exceptionellt år för hela
samhället, då coronavirusepidemin snabbt
utvecklade sig till en världsomspännande
pandemi. Blodtjänst hade redan en färdig
beredskapsplan, som uppgjorts tidigare med tanke
på en eventuell kommande pandemi, och nu blev den
satt på prov med besked.
De begränsningar i rörligheten som myndigheterna
utfärdade under våren märktes hos Blodtjänst i form
av en betydande men lyckligtvis kortvarig minskning
av antalet blodgivningar. Stödet från myndigheterna
samt omfattande spridning av information löste
problemet.
När hälso- och sjukvården förberedde sig på att vårda
coronapatienter och därmed sköt upp icke-brådskande behandlingar minskade användningen av blodprodukter med cirka en femtedel. På grund av det
minskade behovet av blod inhiberade Blodtjänsts mobila enheter inplanerade massblodgivningar, och insamlingen av blod anpassades till en ny, lägre nivå.

osäkra förhållanden har sträckt ut hjälpande händer
till patienterna. Vår personal har varit tvungen att
arbeta under sällsynt hård belastning och hela tiden
följa strikta hygienrutiner. Tack vara våra omfattande
försiktighetsåtgärder har det varit tryggt att besöka
oss för att ge blod.
Jag vill framföra mitt varma tack till blodgivarna samt
till våra fantastiska sjukskötare som jobbar i främsta
ledet, till experterna inom produktionen och i laboratorierna och till alla andra i vår enastående personal
för att ni ser till att hjulen fortsätter snurra. Förmännen har haft en viktig roll när vi har anpassat oss till
en föränderlig situation och säkerställt att förhållandena är trygga för såväl personalen som blodgivarna.

Martti Syrjälä
Professor, Direktör för Blodtjänst

Den första coronavågen pågick en betydligt kortare
tid än förväntat, och vid midsommar hade behovet av
blodprodukter återgått till det normala. Att få upp antalet blodgivningar till en normal nivå mitt i sommaren
var utmanande, men någon brist på blod hann aldrig
uppstå.
Trots de exceptionella förhållandena har vi kunnat gå
vidare med betydande utvecklingsprojekt. Ett nytt, omfattande datasystem som styr blodgivningen, produktionen och leveranskedjan togs i bruk i maj. Vid samma
tid inleddes byggarbetet i Veckal (Vehkala) i Vanda, där
Blodtjänst kommer att flytta in i nya lokaliteter.
Blodtjänst har också lyckats infria sitt löfte till den finländska hälso- och sjukvården. Det största tacket för
detta tillfaller de engagerade blodgivarna, som trots
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VErksamhEtsöVErsikt
B lo d g i V n i n g
 På grund av coronavirusepidemin var året exceptionellt både i fråga om de snabba förändringarna
i behovet av blodprodukter och de förändringar i
verksamheten som epidemin krävde. Vi lyckades
dock varje vecka genomföra det antal blodgivningar som behövdes och rekryterade nästan 19 000
nya blodgivare under året, vilket utgör 15 % av alla
blodgivare. En viktig faktor i att vi lyckades på denna
punkt var ett tydligt och enhetligt budskap om att
det är viktigt och säkert att ge blod också i undantagstider.
Finländarnas fördelning enligt blodgrupp
Nya blodgivare 2020
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Blodgivare inbjuds att komma till blodgivning enligt blodgrupp.

Helblodsgivning

Antalet trombafereser (maskinell insamling av trombocyter, d.v.s. blodplättar) var totalt 2 272, d.v.s.
cirka 200 färre än året innan. trombocytprodukterna
som samlats in genom trombaferes utgjorde 13 % av
alla trombocytprodukter som levererades.
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118 452 olika personer anmälde sig till blodgivning
totalt 205 792 gånger. Antalet helblodsgivningar
uppgick till 188 294, vilket är cirka 5 % mindre än
året innan. Av blodgivningarna skedde 45 % under
massblodgivningar. sådana ordnades totalt 1 108
gånger.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antalet blodenheter som samlades in blev något mindre år 2020 än året
innan på grund av att sjukhusens behov av röda blodkroppar minskade.

I rekryteringen av nya blodgivare använde vi oss över
allmän marknadsföring också sociala medier och samarbete med t.ex. idrottsföreningar, läroanstalter, Röda
Korset och Försvarsmakten. Vi ordnade 24 massblodgivningar vid olika garnisoner, och antalet påsar blod
som samlades in där uppgick till cirka 2 100. På grund
av coronaepidemin arrangerades färre massblodgivningar än vanligt vid läroanstalter och på arbetsplatser.
Medlemmarna i blodgivargrupper, d.v.s. ”BlodGrupper”, gjorde över 23 000 blodgivningsbesök. Antalet
aktiva grupper under året var 3 500, och över 800
nya grupper bildades.
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Antal blodgivningsgånger per person år 2020
> = 5x 2 %
4x 4 %
3x 12 %

1x 57 %

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

2x 25 %

Blodgivarnas nöjdhet var fortsättningsvis på
en hög nivå. Andelen mycket nöjda blodgivare
var lika stor som året innan, d.v.s. 95 % av alla
som gav feedback. nPs-värdet, som beskriver
hur sannolikt det är att besökarna skulle rekommendera blodgivning, låg på 93, d.v.s.
på en utmärkt nivå.
I maj tog vi i bruk ett nytt datasystem med
elektroniska hälsodeklarationen för blodgivare.
det nya systemet krävde en omfattande uppdatering av processen samt utbildning av hela
personalen i det nya arbetssättet. Coronaepidemin tvingade oss att snabbt vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga smittspridning
i blodgivningslokalerna samt att förändra invanda arbetssätt.

Blodgivarnas ålders- och könsfördelning 2020
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Antalet blodgivare är störst bland unga kvinnor.
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B lo d p r o d u k t E r
 Under processen för framställning av blodprodukter separerar vi röda blodkroppar (erytrocyter), blodplättar (trombocyter) och
plasma från det donerade helblodet. Vi sörjer
för distributionen av blodprodukter till alla sjukhus i Finland enligt sjukhusens behov.
Coronaviruspandemin hade en förvånansvärt
liten inverkan på det totala behovet av blodprodukter. På våren, i början av pandemin, mins-

Försäljning av blodprodukter till sjukhusen
Produkt,
antal enheter

2018

2019

2020

förändring %
2019–2020

erytrocyter, fria från
vita blodkroppar

191 857

190 437

179 387

- 5,8 %

trombocytprodukter
(omfattar även
aferesprodukter)

33 366

31 621

31 381

- 0,8 %

kade användningen av blodprodukter drastiskt,
men den återgick tvärtemot förväntningarna
rätt snabbt till en normal nivå. Under årets andra hälft var behovet av blodprodukter tidvis till
och med större än året innan.
den snabba återhämtningen i efterfrågan i
början av sommaren krävde att vi synnerligen
aktivt följde med situationen och samarbetade
med beställningscentralen samt blodgivningsoch kommunikationsenheterna. när situationen
stabiliserats bibehölls lagren på en bra nivå,
och det blod som donerats användes effektivt
i produktionen.
Antalet erytrocytenheter som såldes till kunderna för patientbruk uppgick till 179 387,
vilket var 5,8 % mindre än året innan. sjukhusens behov av den andra huvudprodukten, trombocyter, minskade med mindre än
en procent. Försäljningen av den färskfrysta
plasmaprodukten (octaplaslG) som Blodtjänst
förmedlar till sjukhusen minskade med nästan
åtta procent.

Användningen av blodprodukter minskade jämfört med året innan.

Användning av donerat helblod
för framställning av blodprodukter
erytrocyter

trombocyter**

Produkter för blodtransfusion

95 %

90 %

avskrivningar med anknytning
till blodgivning

3%

-

avskrivningar med anknytning
till laboratorieresultat och
framställningsprocesser

<2%

-

< 1 %*

10 %

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

erytrocyter som inte används för blodtransfusion blir råmaterial
i ett läkemedel mot porfyri (en sällsynt ämnesomsättningssjukdom)
andelar av trombocytprodukterna, framställs av endast en del
av det donerade helblodet

*

**

I Finland används blodet effektivt i vården av patienter.

Pandemin hade en stor inverkan på logistiken
beträffande blodprodukterna. I synnerhet den
minskade flygtrafiken skapade utmaningar när
det gällde brådskande leveranser av blodprodukter. Även den minskade busstrafiken och
de ofta återkommande förändringarna i tidtabellerna förutsatte ständig uppföljning och nya
överenskommelser med kunderna. Att anlita
taxi blev en lösning även i fråga om långa, regelbundna transporter. Vi anpassade oss dock
rätt väl till det nya normala.
Att mitt under pandemin byta ut datasystemet som styr produktionen var en synnerligen utmanande uppgift som belastade hela
organisationen. Vi lyckades dock framgångsrikt
ta systemet i bruk och kunde leverera produkterna till våra kunder som planerat, utan
avbrott.
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Blodtjänsts laboratorieundersökningar
för hälso- och sjukvårdsenheter
2018

2019

2020

13 992

12 623

13 180

Identifiering av antikroppar mot
erytrocyter

4 279

3 990

4 086

Brådskande och under jourtid
utförda kompatibilitetstester

2 445

2 314

2 327

undersökningar av prover
från rådgivningarna

69 792

69 115

73 063

vävnadskompatibilitetstester

9 423*

10 245

9 807

Blodgruppsundersökningar

*

undersökningspaketets sammansättning ändrades år 2018.

Nativiteten ökade efter en flera år lång nedgång, vilket syns i antalet
undersökningar av prover från rådgivningarna.

Hiv och hepatitvirus (B och C) samt
syfilis i blodgivarprover
2016

2017

2018

2019

2020

hepatit B

2

3

2

5

6

hepatit c

7

4

4

8

8

hiv

0

1

2

1

1

Syfilis

9

6

4

9

7

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

Organtransplantationer i Finland

(källa: scandiatransplant)

2016

2017

2018

2019

2020

njure

262

240

238

293

263

lever

61

63

66

64

75

hjärta

30

26

47

30

22

lungor

18

24

18

27

21

Bukspottkörtel

27

21

23

39

26

0

0

0

0

1

tunntarm
Övriga

1

0

0

0

0

totalt

399

374

392

453

408

från avlidna
organdonatorer
i finland

136

116

108

141

121

från levande
organdonatorer
i finland (njure)

22

29

32

25

31

Blodtjänst utför vävnadstypningen för alla organtransplantationer
i Finland samt utreder vävnadskompatibiliteten mellan mottagare av
transplantat och organdonatorer.

8

L a b o r at o r i e 
tj ä n s t E r
 Våra laboratorier utför undersökningar för
kontroll av säkerheten och kvaliteten hos Blodtjänsts blod- och cellprodukter samt för hälsooch sjukvårdens behov.
Coronapandemins effekter på laboratorieverksamheten tog sig uttryck i ovanligt stora växlingar i antalet undersökningar under olika
kvartal. det här avspeglade sig både i de undersökningar av blodgivarna som vi gör för att
säkerställa blodprodukternas säkerhet och i de
laboratorietjänster som vi erbjuder hälso- och
sjukvården. Vi lyckades dock trygga leveranssäkerheten beträffande laboratorieundersökningar under hela året.
Antalet vävnadskompatibilitetstester minskade något jämfört med året innan. Antalet
undersökningar av prover från rådgivningarna
började stiga i och med att nativiteten ökade
efter en flera år lång nedgång. denna förändring inföll samtidigt som vi nådde en milstolpe: testningen av blodgruppsantikroppar hos
gravida har utförts centraliserat vid Blodtjänst
i 30 år nu.
Vi utvecklar kontinuerligt våra operativa processer för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull verksamhet. Vi inledde förberedelser
för att ersätta central teknologi i laboratoriet
i samband med flytten till våra nya lokaler i
Vanda år 2022. den nya tekniken innefattar
t.ex. automatiserade processer för förbehandling av blodgivarprover samt sållningstester
på proverna avseende infektioner. Vi inledde
även ett forskningsprojekt där vi utreder prevalensen av hepatit E-virus bland blodgivarna.
studien hjälper oss att bedöma risken för blodburen smitta med hepatit E-virus.
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Transplantat som Stamcellsregistret förmedlat
Totalt antal förmedlade transplantat

Benmärgstransplantat
Stamcellstransplantat från blod
Placentablodtransplantat
Lymfocyttransplantat
Totalt

2018

2019

2020

14

11

24

104

105

117

4

1

3

13

9

9

135

126

153

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
2018
Benmärgstransplantat

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 stöder 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 3 844 nya medlemmar
till registret, och vid årets slut hade registret
över 55 000 medlemmar. Vi förmedlade 153
transplantat till centren där patienterna behandlas. Våra kurirer hämtade 20 stamcellstransplantat från utlandet och levererade dem
till sjukhusen där patienterna fick behandling.
Dessutom bistod vi med hjälp med leveranser
av 91 transplantat till eller från utlandet
i enlighet med de specialarrangemang som
coronaviruspandemin förutsatte.

Stamcellstransplantat från blod
Placentablodtransplantat
Lymfocyttransplantat
Totalt

2019

2020

5

0

5

18

21

15

0

1

0

2

0

0

25

22

20

2018

2019

2020

8

8

15

Från utländsk donator till finländsk patient

Benmärgstransplantat
Stamcellstransplantat från blod

54

58

63

Placentablodtransplantat

2

1

0

Lymfocyttransplantat

8

8

6

72

75

84

2018

2019

2020

1

3

3

13

12

22

Placentablodtransplantat

2

0

3

Lymfocyttransplantat

3

0

3

19

15

31

Totalt

Från finländsk donator till utländsk patient

Benmärgstransplantat
Stamcellstransplantat från blod

Totalt

Stamcellsregistret verkar internationellt. Blodtjänsts kurirer hämtar
stamcellstransplantat för patienter även utomlands.
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CeLLproduktions
cEntralEn
 Vår cellproduktionscentral undersöker, utvecklar
och framställer nya cellterapiprodukter för hälsooch sjukvården. år 2020 levererade vi mesenkymala stromacellsprodukter (lY-MsC) för behandling
av immunologiska problem hos nio patienter vid
enheterna för stamcellstransplantationer vid HUCs
och åUCs. Vi framställde fyra skräddarsydda stamcellstransplantat avsedda för haploidentiska stamcellstransplantationer hos barn.
Vi har flera pågående projekt där vi utvecklar
cellterapiprodukter avsedda för svårbehandlade
cancersjukdomar. För närvarande utvecklar vi
CAR-t-cellprodukter och nK-cellprodukter som
kan användas i behandlingarna.

mEdicinsk a tjänstEr
och sjukhuskundEr

10

togs i bruk påverkade resultatet, som var på
samma höga nivå som året innan.
samarbetsmöten med blodcentralens kunder
utgör en viktig del i att upprätthålla blodförsörjningskedjan, liksom också att aktivt informera
kunderna och rapportera till exempel om användningen av blodprodukter.

 Våra läkare deltar i vården av patienter genom
att ge utlåtanden och svar beträffande patientprover som undersökts i Blodtjänsts laboratorier.
de stöder 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.

Under år 2020 arrangerade vi också fyra utbildningsevenemang för personal inom hälso- och
sjukvården. Vi fortsatte samarbetet med tHl
med målet att grunda ett nationellt register
för blodtransfusioner inom Kanta-arkitekturen.
I samarbete med Fimea förberedde vi elektronisk ärendehantering inom blodövervakning.
Vi producerade också en utvärderingsrapport om
trombocytprodukternas säkerhet med avseende
på mikrober och om metoder för att fastställa
säkerheten avseende mikrober.

Vi mäter kundnöjdheten med regelbundna enkäter
riktade till våra sjukhuskunder. år 2020 riktade vi
kundenkäten till våra kunder som köper blodprodukter. de gav Blodtjänst det utmärkta allmänvitsordet 9,4 på en skala mellan 4 och 10 i enkäten
som gjordes i november. Varken pandemin eller
det nya systemet för verksamhetsstyrning som

till följd av coronaviruspandemin, och med stöd
av EU-kommissionen, inleddes studier i många
länder för att undersöka användningen av konvalescentplasma i vården av patienter. Vi deltog
i en klinisk studie i Finland genom att samla in
konvalescentplasma till forskarna från frivilliga
donatorer. 
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Forskning

fördelningen av arbetstiden för forskning
inom de olika forskningsområdena
12 %

15 %
38 %

16 %

 Forskningen som bedrivs vid Blodtjänst
fokuserar på målsättningarna i vår forskningsstrategi:
• Effektivitet i blodförsörjningskedjan
• Verkningsfulla cellterapier och transplantationer

39 %

2019

16 %

34 %

2020

Arbetet med att utveckla nya cellterapiprodukter har kommit i gång tack vare ett
samarbetskontrakt med Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus.
Flera nya cellterapiprodukter utvecklas vid
vår cellproduktionscentral. Vi fick också i
uppdrag att koordinera ett omfattande projekt som finansieras av Business Finland.
Ett mål med projektet är att undersöka om
det är möjligt att förädla blodprodukter för
att få fram nya läkemedelstransportörer.

30 %

cellterapi och cellproduktionscentralen
Blodgivning och Blodtjänsts biobank
vävnadskompatibilitet och hematologiska biobanken
Blodkroppar
Nästan 40 % av våra forskningsresurser år 2020 användes för
produktion samt forsknings- och utvecklingsarbete som anknyter
till nya cellterapier.

Antal vetenskapliga publikationer enligt forskningsområde
Forskningsområde

2016

2017

2018

2019

2020

Blodgivning

3

2

2

4

4

Blodkroppar

1

2

1

4

1

vävnadskompatibilitet

13

12

6

7

6

cellterapi

14

4

6

7

2

andra områden

11

7

1

4

5

totalt

42

27

16

26

18

Blodtjänsts forskare medverkade i 18 referentgranskade vetenskapliga
publikationer år 2020. Blodtjänsts långa forskningstradition med fokus på
cellterapier samt vävnadskompatibilitet vid transplantationer avspeglar
sig i publiceringsaktiviteten.

Vår biobank har samlat in samtycken från
över 50 000 blodgivare, vars blodprover
har överlåtits till såväl Blodtjänsts egna
som till andra forskningsprojekt.
de totala kostnaderna för vår forskningsoch utvecklingsverksamhet var cirka 3,2
miljoner euro, varav 61 % täcktes med
extern finansiering. Vid Blodtjänst färdigställdes år 2020 två doktorsavhandlingar
relaterade till cellterapi samt en som behandlade vävnadskompatibilitet.
Våren 2020 flyttade vår forsknings- och
utvecklingsavdelning till Biomedicum på
campusområdet i Mejlans, vilket ökar
FoU-verksamhetens synlighet samt stärker
samarbetet med forskningsgrupperna på
campuset.
B lo dtjänsts åR 2020
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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 Blodtjänsts verksamhet uppfyller de krav
som ställs av lagstiftningen, myndigheterna, ackrediteringsinrättningar och aktörer i läkemedelsbranschen.
I utvecklingen av kvalitetskontrollen år 2020 betonades harmonisering av kvalitetsarbetet samt digital utveckling. Processerna för kvalitetskontroll,
såsom registrering av observationer, hantering
av förändringar samt auditeringar och riskbedömningar, utvecklades till att bli mer strömlinjeformade. dessa kommer i fortsättningen att
administreras helt och hållet i ett elektroniskt,
validerat system.

och som besvarar blodgivarnas frågor 24/7 på vår
webbplats.
År 2022 flyttas kärnverksamheten till Veckal
(Vehkala) i Vanda, där Blodtjänst kommer att hyra
in sig i nya lokaler. detta projekt koordineras av
enheten för tekniska tjänster. Projektet innebär
att vi planerar och låter bygga nya lokaler som är
tekniskt bättre än de nuvarande och kan tillgodose de behov som finns inom Blodtjänsts verksamhet långt in i framtiden. Under år 2020 kunde vi
slutföra planeringen av de nya lokalerna, och bygget av den blivande blodtjänstcentralen påbörjades i Vanda.

I utvecklingen av digitala tjänster nådde vi en
viktig milstolpe i maj 2020 när vi tog i bruk ett
nytt datasystem för styrning av blodgivningen,
produktionen och leveranskedjan. Förändringen
blev konkret också för blodgivarna i och med att
hälsodeklarationen som ska fyllas i före blodgivning lanserades i elektronisk form. Hälsodeklarationen kan nu fyllas i redan på förhand före
blodgivningen, vilket gör processen snabbare och
smidigare.
Inom kommunikation och marknadsföring var
det i stor utsträckning coronaepidemin som dikterade villkoren. Förutsättningarna för att få ge blod
och praxisen vid blodgivning ändrade i takt med
att epidemin framskred, vilket krävde kontinuerlig
anpassning av kommunikationen. Övergången till
tidsbeställning och elektroniska hälsodeklarationer krävde likaså aktiv och tydlig kommunikation
samt förändringar av invanda arbetssätt. Reklam
och kommunikation behövdes årets alla dagar,
med fokus på sociala medier. Vi tog också i bruk
en chattbot som bygger på artificiell intelligens

12
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Ekonomi och samhällsansVar
Omsättning enligt produktgrupp (milj. euro)
5% 1%
8%

2019

2020

Blodprodukter
11 %
11 %
64 %

3%

6%

43 %

6%
6%
7%
25 %

38,5

36,6

-5,0 %

64 %

7,3

6,1

-15,3 %

11 %

Plasmaråmaterial

5,8

6,5

13,4 %

11 %

cell- och vävnadstjänster

3,6

4,6

27,6 %

8%

läkemedel

3,1

2,9

-4,9 %

5%

Övriga

0,7

0,5

-0,2 %

1%

Totalt

58,8

57,2

-2,6 %

100 %

Personalkostnader

43 %

material och underleveranser

25 %

ikt

7%

hyror (lokaler och apparater)

6%

fastighets- och apparatservice

6%

investeringskostnader

4%

logistik

3%

Övriga

6%

Blodtjänsts kostnader består till största delen
av personalkostnader.

5% 2%

12 %

Fördelning av kostnaderna
för en blodpåse 2020 (%)
55 %

26 %

Andel av
omsättningen

laboratorieundersökningar

Fördelning av kostnaderna 2020

4%

Förändring

Blodgivning

55 %

laboratorieverksamhet

26 %

framställning

12 %

lagerföring och transport

5%

medicinskt stöd

2%

Kostnaden för en blodprodukt består av flera
olika arbetsskeden.

Största delen
av Blodtjänsts
omsättning
kommer från
blodprodukter.

B

lodtjänst verkar inte i vinstbringande syfte. 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 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
2,1 miljoner euro. De finansiella intäkternas andel av resultatet var 2,2 miljoner euro. omsättningen minskade med 2,6 % jämfört med året
innan och uppgick till 57,2 miljoner euro. omsättningsminskningen berodde till största delen
på den minskade efterfrågan på blodprodukter.
Personalkostnaderna ökade med 1,1 %. Materialoch underleverantörskostnaderna minskade med
3,7 %. Övriga kostnader, varav de största var kostnader för lokaler, IKt och logistik, ökade med 3,4 %.
B lo dtjänsts åR 2020
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mått på samhällsansvaret
2018

2019

2020

60 419

58 792

57 237

material och tjänster, 1 000 eur

-15 558

-14 967

-14 686

Personalkostnader, 1 000 eur

-23 987

-24 194

-24 605

428

425

423

4 831

4 805

4 630

34

25

38

-271

-247

-110

615

558

248

78 %

81 %

4,2

Personalnöjdhet, enPs-rekommendationsindex

47

50

54

Blodgivarnöjdhet, nPs-rekommendationsindex

92

92

93

9,3
n=151

9,4
n=74

9,4
n=278

6 207

6 043

5 781

10 975

11 268

11 046

4 748

4 303

3 682

57 912

52 720

49 476

183 956

174 693

168 426

10 111

6 844

3 429

11 285

11 508

10 540

antal blodgivningar (helblod och afereser)

206 610

200 822

190 601

antal blodgivare (helblod och afereser)

118 931

114 353

111 104

enskilda personer som registrerat sig för blodgivning

131 465

124 843

118 452

rapporterade biverkningar av blodtransfusion

244

342

327

transplantat som stamcellsregistret förmedlat

135

126

153

48 340

52 176

55 100

EKONO MISKA M åTT
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

***

kundnöjdhet
(på en skala från 4 till 10)
MILjö MäSSI g 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 underhyresgästernas kommunala avfall och energiförbrukning.

**

hälso- och sjukvårdens brännbara specialavfall omfattar också det avfall som den mobila blodtjänstenheten i helsingfors ger upphov till.

Personalnöjdheten mättes under 2018–2019 med hjälp av medarbetarundersökningen trust index®, där det maximala värdet som kan
uppnås är 100 %. år 2020 övergick vi till att använda työvire-enkäten, där resultaten anges på en skala från 1 till 5. resultatet för år 2020
låg på en utmärkt nivå.
***

>> Användningen av blodprodukter har på
10 år minskat med cirka 25 %. Blodtjänst har anpassat sig väl till situationen och har inte behövt höja priserna
på blodprodukter sedan år 2014. även
år 2021 inleds med samma priser.
Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts interna överskott till

14

totalt 88,5 miljoner euro, varav 23,5
miljoner euro har placerats i en fri
fond för FRK:s eget kapital. syftet
med fonden är att stödja Blodtjänsts
forsknings- och utvecklingsverksamhet. 48,0 miljoner euro var placerade i
finansiella värdepapper, och Blodtjänst
hade 33,6 miljoner euro i penningmedel och bankfordringar.

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 2020

31633557_VP_VK2020_SVE_2203.indd 14

24.3.2021 7.19

pErsonal

å

r 2020 arbetade i medeltal 502 personer
vid Blodtjänst, och deras sammanlagda
arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för
423 heltidsanställda. Personalens medelålder var 43,2 år. Personalen bestod till 88 % av kvinnor och till 12 % av män. Medellängden på den fast
anställda personalens anställningsförhållanden var
12,8 år, och andelen fast anställda som sade upp sig
var 5,9 %.
Måtten på arbetshälsa hölls på en relativt god nivå
precis som under de föregående åren. sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden var 3,7 %.
Antalet arbetsolyckor var totalt 38. Av dessa inträffade 22 på arbetsplatsen och 16 på vägen till eller
från arbetet.

I utvecklingen av vår arbetsplats övergick vi under
år 2020 från modellen Great Place to Work® till en
ny modell för utveckling, som baserar sig på arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens työvire- och
työyhteisövire-enkäter. Enligt den utförda mätningen var andan och arbetsenergin i organisationen
liksom personalens villighet att rekommendera
Blodtjänst som arbetsgivare fortsättningsvis på en
utmärkt nivå.
distansarbetet vände upp och ner på vår vardag och
utmanade oss att fundera över såväl arbetssätt som
distansledarskap ur många olika synvinklar. I samarbete med vår företagshälsovård erbjöd vi personalen handledning och träning för att upprätthålla
arbetsförmågan och trivseln i arbetet. dessutom
fortsatte vi stödja utvecklingen hos våra team och
varje enskild anställd genom åtgärder som följde
den årsklocka vi använder som en del av vår modell
för framgångsrikt ledarskap. Vi deltog också i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb (Vastuullinen kesäduuni), där vi placerade oss på 9:e plats i klassen
för stora företag. 

Antalet anställda i genomsnitt
2019

2020

Personal totalt

513

502

fte (heltidsanställda)

425

423

heltidsanställda i arbete

443

444

tillsvidareanställda

409

393

visstidsanställda

104

109

heltidsanställda

393

377

deltidsanställda

93

103

timanställda

27

22

långvarig frånvaro

43

37

Fördelning av personalen inom organisationen (%)
2019

2020

Produkter och medicinska tjänster

34 %

32 %

Blodgivning

42 %

43 %

kvalitetskontroll, forskning och produktutveckling

11 %

12 %

stödtjänster

12 %

13 %

Personalens utbildning (%) 2020
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 %
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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
HELSINgFOrS, SANOMAHuSET
tölöviksgatan 2, 00100 Helsingfors
jyväSKyLä
Kolmikulma, Puistokatu 2–4,
40100 jyväskylä

KuOPIO
Puijonkatu 23, 70100 Kuopio
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
åBO
Universitetsgatan 29 b (3. våning) 20100 åbo

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
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