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Blodkommunikation Sverige (BKS)

Blodkommunikation Sverige är regionblodcentralernas nätverk för PR 
och kommunikation. BKS har i uppdrag att genomföra gemensamma 
PR och kommunikationsaktiviteter i syfte att främja blodgivningen i 
Sverige. 

BKS sköter mediebevakningen och agerar kontaktperson för press. 
Representanterna i BKS utgör även stöd och bollplank för sin 
respektive regions blodcentral.



BKS - medlemmar

Ullrika Ljung Ordförande Göteborg

Malin Joelsson Vice ordförande Örebro

Karolina Blom-Wiberg Stockholm

Ingrid Johansson Skåne

Enisa Deumic Linköping

Margaretha Östlund Uppsala

Harriet Söderlund Umeå
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Nationella kampanjer



Gemensamt konceptarbete för Sveriges                            
blodcentraler pågår

VERKSAMHETS 
BESKRIVNING

- Hur definierar vi vår 
verksamhet?

VISION
- Vad vill vi 

åstadkomma?

KÄRNKOMPETENS
- Vad är vi bäst på?

MÅLGRUPPER
- Vilka finns vi till för?

KÄRNVÄRDEN
- Vad står vi för?

MISSION
- Vad driver oss?

Logotype



• Sveriges största motionsarrangemang.

• Blodomloppet är en ideell förening vars medlemmar 
är arrangörsföreningar och blodcentraler från 16 
orter.

• Syftet med Blodomloppet är att uppmärksamma och 
manifestera behovet av blodgivning samt att främja 
en hälsosam livsstil.



• 111 599 deltagare

• 15 937 blodgivare deltog

• 2 328 barn deltog i Lilla Blodomloppet

• 2 328 nya blodgivare registrerades

• 4.5 miljoner i mediavärde

• 500.000 – nås av Blodomloppets viktiga budskap; 
blodgivning, hälsa, friskvård. 



• 89% - säger att Blodomloppets syfte och koppling till 
blodgivning är väldigt viktigt för deras deltagande

• 26% - säger att man efter Blodomloppet kan tänka sig att 
bli blodgivare dvs. ca 28.000 är intresserade
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