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I juni 2015 publicerades rapporten ”Blodverksamheten i Sverige 2014: Omfattning, kvalitet 
och säkerhet”.  
 
Från den rapporten lämnade vi uppgifter till Europarådet, till WHO och till European Blood 
Alliance (EBA), som alla gör årliga sammanställningar.  
  
Arbetsmöte för uppgiftslämnarna inför datainsamlingen av 2015 års data genomfördes för att 
fortsatt kvalitetssäkra uppgiftsinsamlingen. Det tredje arbetsmötet hölls den 16 januari 2016 i 
Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Det var 21 deltagare från 13 blodverksamheter, 
inklusive arbetsgruppens medlemmar. Som vanligt blev det ett engagerat, informativt och 
trevligt möte. Insamlingsmallar för Pivotstatistiken och information om OLAP och I-report 
presenterades och diskuterades. Minnesanteckningar skickades ut till deltagarna. Tidsschemat 
för insamlingen planerades så att slutdatum för uppgiftsinlämning skulle kunna vara 2016-02-
29 – men i år har det tagit längre tid att få in data. Årsrapporten kommer förhoppningsvis 
tidigt under hösten. Blodkommunikation Sverige kommer att få uppgifter i tid för 
Internationella blodgivardagen.  
 
Några preliminära uppgifter för 2015 från den kommande sammanställningen:   
• Andelen godkända blodgivningar var knappt 98 %, samma som 2014.  
• Ca 77 per 100 000 givare var icke-godkända eller långvarigt avstängda/avregistrerade pga. 

falskt reaktiva sållningstester. Jämfört med 2014 har antalet sjunkit. 
• Ca 38 per 100 000 givare var icke-godkända eller långvarigt avstängda/avregistrerade pga 

falskt reaktiva sållningstester för syfilis. Jämfört med 2014 har antalet sjunkit. 
• År 2015 utdaterades 1,2 % av erytrocytenheterna, 10,2 % av trombocytdoserna och 10,3 

% av plasmaenheterna. Jämfört med 2014 har utdateringen av plasma sjunkit.  
 
• Erytrocyttransfusioner: 43,1/1000 inv. (45,0 år 2014 och 46,8 år 2013) 
• Plasmatransfusioner: 4,8/1000 inv. (6,1 år 2014 och 7,2 år 2013) 
• Trombocyttransfusioner 4,9/1000 inv. (4,9 år 2014 och 4,7 år 2013) 
 
Ny medlem i arbetsgruppen och efterträdare till Marja-Kaisa Auvinen är Catarina Andersson, 
Stockholm.  
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