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I juli 2014 publicerades rapporten ”Blodverksamheten i Sverige 2013: Omfattning, kvalitet och 

säkerhet”.  

Som föregående år så lämnade vi uppgifter till EDQM, Europarådet, till WHO och till European Blood 

Alliance, EBA.   

Fredagen den 25 oktober avhölls arbetsmötet med uppgiftslämnare, ett möte som numera är årligt 

återkommande, ”matnyttigt” och uppskattat. Tidsplan för 2014 års data: utskick 1 feb, inlämning 1 

mars. Minnesanteckningar skickas ut till anmälda deltagare.  

Förslag till datum för nytt arbetsmöte med uppgiftslämnare är fredagen den 23 oktober2015.  

Även detta år har Marja-Kaisa förklarat sig beredd att göra vår årsrapport och  avsätter tid för detta 

under maj. Hon flaggar dock för att kommande arbetsuppgifter kommer att lämna mindre tid för 

arbetet i gruppen. 

Eö presenteras några preliminära uppgifter från den kommande sammanställningen:   
• För 2014 är andelen godkända blodgivningar knappt 98 %, samma som 2013.  
• Ca 88 per 100 000 givare var icke-godkända eller långvarigt avstängda/avregistrerade pga. falskt 

reaktiva sållningstester. Jämfört med 2013 har antalet sjunkit. 
• Ca 53 per 100 000 givare var icke-godkända eller långvarigt avstängda/avregistrerade pga falskt 

reaktiva sållningstester för syfilis. Jämfört med 2013 har antalet sjunkit. 
• År 2013 utdaterades drygt 1 % av erytrocytenheterna, 9 % av trombocytdoserna och 16 % av 

plasmaenheterna. Jämfört med 2013 har utdateringen av trombocyter sjunkit och av plasma 
ökat. 

• Erytrocyttransfusioner: 45.0/1000 inv (46,8 år 2013) 
• Plasmatransfusioner: 6,1/1000 (7,2 år 2013) 
• Trombocyttransfusioner 5,5/1000 inv (4,7 år 2013) 
 

Arbetsgruppen vill ha en generationsväxling och vi ber intresserade föreningsmedlemmar kontakta 

någon i arbetsgruppen för mer information och för intresseanmälan. 
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