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Útdráttur 

Blóðbankinn er afar mikilvægur fyrir heilbrigðiskerfi Íslands. Það er mikilvægt fyrir 

blóðbankann að leitast sífellt við að bæta starfsemina og nýta þær starfsaðferðir sem 

viðhafðar eru hjá þeim stofnunum sem standa í fararbroddi á þessu sviði í heiminum. 

Með því að meta íslenska Blóðbankann út frá stöðu samanburðarblóðbankanna í 

ákveðnum þáttum má gera sér mynd af því hvernig staða blóðbankamála er á Íslandi 

í alþjóðlegu samhengi. Stöðu Blóðbankans eru gerð skil út frá þessum matsþáttum. 

Gagnasöfnun fór fram með þrenns konar hætti, fyrirliggjandi gögnum um 

blóðbankana var safnað, spurningalisti var sendur til samanburðarblóðbankanna og 

viðtöl voru tekin við fulltrúa þeirra.  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að Blóðbankinn á Íslandi stendur framar 

samanburðarblóðbönkunum á ýmsum sviðum, jafnfætis á öðrum sviðum en gæti þó  

tekið upp ákveðnar nýjungar til að bæta öryggi. Í heildina stendur Blóðbankinn sig vel 

þrátt fyrir að þjóna litlum markaði, starfsemin er örugg og í góðu samræmi við það 

sem best gerist meðal samanburðarblóðbankanna.  

Tækninni fleygir fram og er mikilvægt fyrir Blóðbankann að fylgjast vel með 

þróuninni og breyta söfnun og vinnslu í samræmi við kröfur og þróun. Mögulega gæti 

Blóðbankinn horft enn frekar til þátttöku í rannsóknum og þróun með alþjóðlegum 

fyrirtækjum sem sérhæfa sig í blóðbankastarfsemi.  
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Abstract 

The Icelandic Blóðbankinn (blood bank) is vital for Iceland's public health system.  

Blóðbankinn must continuously strive to improve operations and adopt 

methodologies applied by leading institutions in this field, worldwide. Benchmarking 

Blóðbankinn against comparison blood banks on the basis of various criteria, such as 

regulatory structure, best practice and efficiency, indicates the international standing 

of blood bank issues in Iceland. The standing of Blóðbankinn is determined on this 

basis.  

Data was collected in three ways: gathering existing Blóðbankinn data, sending a 

questionnaire to comparison blood banks and interviewing their representatives.  

The main conclusion of the research is that Blóðbankinn is more advanced than 

the comparison blood banks in certain aspects, equal in others and that it could 

adopt specific innovations to improve security. On the whole Blóðbankinn performs 

well, despite serving a small market. Operations are secure and commensurate with 

the best in the comparison blood banks.  

Rapid advances in technology require Blóðbankinn to closely monitor innovation 

and to adapt collection and processing of blood in accordance with needs and with 

such development. Blóðbankinn could consider increased participation in research 

and development in partnership with international companies in the field of blood 

bank operations. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu við 

stjórnmálafræðideild félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Ritgerðin nefnist 

Blóðbankinn á Íslandi: Samanburður við valda blóðbanka í Evrópu.  

Það var vorið 2014 sem ég ákvað að klára nú loks MPA námið mitt, en ég hafði 

lokið náminu að meistararitgerðinni undanskildri fyrir um sex árum. Ég stóð frammi 

fyrir því að klára núna eða þurfa öðrum kosti að taka upp mörg fög ef ég einhvern 

tíma vildi ljúka gráðunni í framtíðinni. Það má segja að þetta sé þriðja tilraun mín í þá 

átt að ljúka þessu námi. Strax 2008 var ég komin af stað með verkefni sem fól í sér 

að taka út Sjúkratryggingar Íslands, þar sem ég ætlaði að greina aðdraganda 

stofnunar stofnunarinnar. Það er skemmst frá því að segja að ég gafst upp á því, að 

hluta til vegna þess hve illa gekk að afla upplýsinga og ekki síður vegna anna í mínu 

lífi. Næsta tilraun mín til að vinna lokaverkefni var 2012, þá ætlaði ég að skoða 

heimaþjónustuna í Reykjavík. Þegar ég var komin vel af stað urðu miklar breytingar í 

mínu lífi og ég ákvað að leggja viðfangsefnið á hilluna. En nú er ég hér og er að 

leggja lokahönd á verkefnið mitt og það sem meira er, þetta hefur verið 

stórskemmtilegt og ákaflega lærdómsríkt ferli. 

Ég vil þakka Margréti S. Björnsdóttur fyrir hvatninguna síðastliðin ár, ef hún hefði 

ekki hringt í mig vorið 2014, væri ég ekki að skrifa þessar línur. Leiðbeinanda mínum 

Erlu Hlín Hjálmarsdóttur, aðjúnkt, vil ég þakka fyrir frábæra handleiðslu, hvatningu og 

stuðning í gegnum þessa vinnu.  

Einnig vil ég þakka Höskuldi Ólafssyni, heimspekingi og bókmenntafræðingi fyrir 

yfirlestur og Dr. Önnu Margréti Halldórsdóttur fyrir yfirlestur á ákveðnum þáttum, 

vinnufélögum fyrir stuðninginn, sonum mínum fyrir tæknilega aðstoð og fjölskyldu og 

vinum fyrir skilninginn. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum, Herði Ólafssyni fyrir 

hvatninguna í upphafi sem kom mér af stað, stuðninginn á meðan á vinnunni hefur 

staðið og endalaust umburðalyndi síðastliðna mánuði.  

 

Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen 

 



  

6 

Efnisyfirlit  

Útdráttur .................................................................................................................................................... 3 

Abstract..................................................................................................................................................... 4 

Formáli ...................................................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................................. 6 

1 Inngangur ................................................................................................................................... 9 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar ........................................................................................... 9 

1.2 Gildi rannsóknar ...................................................................................................................... 9 

1.3 Skilgreiningar á meginhugtökum ........................................................................................... 10 

1.3.1 Nýir eða virkir blóðgjafar ............................................................................................ 10 

1.3.2 Heilblóð ...................................................................................................................... 11 

1.3.3 Rauðkornaþykkni ....................................................................................................... 11 

1.3.4 Blóðvökvi ................................................................................................................... 12 

1.3.5 Blóðflögur ................................................................................................................... 12 

1.4 Uppbygging ritgerðar ............................................................................................................. 13 

2 Aðferðir ....................................................................................................................................14 

2.1 Gagnasöfnun ......................................................................................................................... 16 

2.2 Samanburður við erlenda blóðbanka .................................................................................... 17 

2.2.1 Skipulag samanburðarblóðbankanna ........................................................................ 17 

2.2.2 Gagnaöflun ................................................................................................................ 19 

2.2.2.1 Söfnun grunngagna ................................................................................................... 20 

2.2.2.2 Skriflegur spurningalisti ............................................................................................. 20 

2.2.2.3 Viðtöl við sérfræðinga erlendra blóðbanka ................................................................ 21 

3 Blóðgjafalækningar: forsendur og saga ...................................................................................23 

3.1 Bíldar á Íslandi ....................................................................................................................... 23 

3.2 Blóðtökur til lækninga verða blóðgjafir til lækninga ............................................................... 25 

3.3 Blóðflokkarnir ......................................................................................................................... 26 

3.4 Bakgrunnur blóðgjafa á Íslandi .............................................................................................. 27 

3.5 Þróun og gæði ....................................................................................................................... 28 

3.6 Blóðsöfnunin .......................................................................................................................... 29 

4 Skipulag Blóðbankans .............................................................................................................32 

4.1 Stjórnskipulag ........................................................................................................................ 32 

4.1.1 Nokkur meginhugtök stjórnskipulags ......................................................................... 33 

4.2 Opinberar stofnanir ................................................................................................................ 34 

4.3 Skipulagsheildin Blóðbankinn ................................................................................................ 36 

4.3.1 Uppbygging Blóðbankans .......................................................................................... 37 

5 Gæðamál .................................................................................................................................39 

5.1 Bakgrunnur og skilgreining gæðastjórnunar .......................................................................... 39 



  

7 

5.2 ISO gæðastaðlar ................................................................................................................... 40 

5.3 Gæðakerfi og Blóðbankinn .................................................................................................... 41 

5.4 Regluverkið um Blóðbankann................................................................................................ 41 

5.5 Gæðakerfi Blóðbankans ........................................................................................................ 43 

5.5.1 Mikilvægi gæðakerfis ................................................................................................. 44 

6 Samanburðargreiningar ...........................................................................................................46 

6.1 Skipulag blóðbankanna sem eru til samanburðar ................................................................. 46 

6.1.1 Ísland ......................................................................................................................... 46 

6.1.2 Finnland ..................................................................................................................... 47 

6.1.3 Holland ....................................................................................................................... 48 

6.1.4 Írland .......................................................................................................................... 49 

6.2 Helstu upplýsingar fengnar með bréfi og viðtölum ................................................................ 49 

6.2.1 Finnland ..................................................................................................................... 49 

6.2.2 Holland ....................................................................................................................... 51 

6.2.3 Írland .......................................................................................................................... 54 

6.2.4 Ísland ......................................................................................................................... 56 

6.3 Samanburður ......................................................................................................................... 57 

6.3.1 Blóðhlutastarfsemi ..................................................................................................... 57 

6.3.2 Blóðgjafar ................................................................................................................... 60 

6.3.3 Fjöldi starfsfólks ......................................................................................................... 65 

6.3.4 Gæðamál ................................................................................................................... 66 

7 Samantekt og niðurstöður ........................................................................................................67 

7.1 Blóðhlutanotkun ..................................................................................................................... 67 

7.2 Markaðsmál ........................................................................................................................... 68 

7.3 Helstu áskoranir ..................................................................................................................... 70 

7.3.1 Óvissa með stjórnun Blóðbankans ............................................................................ 70 

7.3.2 Blóðhlutar ................................................................................................................... 71 

7.3.3 Tækni ......................................................................................................................... 72 

7.3.4 Hnattvæðing .............................................................................................................. 72 

7.3.5 Kostnaður .................................................................................................................. 74 

7.3.6 Öryggi blóðhluta......................................................................................................... 75 

7.4 Framtíðarþróun ...................................................................................................................... 76 

7.4.1 Blóðgjafar ................................................................................................................... 77 

7.4.2 Blóðsöfnun ................................................................................................................. 78 

8 Lokaorð ....................................................................................................................................79 

Viðaukar..................................................................................................................................................81 

Viðauki I – Upphafsteikning af matstré ............................................................................................ 81 

Viðauki II – Matsrammi .................................................................................................................... 82 

Viðauki III - Kynningarbréf ................................................................................................................ 84 

Viðauki IV – Skipurit Landspítala Háskólasjúkrahúss ...................................................................... 86 

Viðauki V – Rekstrarráð Blóðbankans ............................................................................................. 87 

Heimildaskrá ...........................................................................................................................................88 



  

8 

 

 

Yfirlit yfir myndir 

 

Mynd 2.1 Ferill gagnasöfnunar ......................................................................................................... 20 

Mynd 3.1 Dr Roussell frá Genf að gefa konu blóð beint frá sjálfboðaliða árið 1882 ........................ 25 

Mynd 3.2 Söfnun heilblóðs á Íslandi................................................................................................. 30 

Mynd 4.1 Staða Blóðbankans með tilliti til fjámögnunar og eignarhalds (Rainey, 2009a) ............... 35 

Mynd 4.2 Staða Blóðbankans með tilliti til pólitískra og fjárhagslegra yfirráða (Rainey, 2009a) ..... 35 

Mynd 4.3 Innra skipulag Blóðbankans ............................................................................................. 37 

Mynd 6.1 Skipurit finnska blóðbankans ............................................................................................ 51 

Mynd 6.2 Skipurit hollenska blóðbankans ........................................................................................ 53 

Mynd 6.3 Skipurit írska blóðbankans ............................................................................................... 55 

Mynd 6.4 Fjöldi safnaðra heilblóðseininga á hverja 1000 íbúa árin 2011 og 2013 .......................... 58 

Mynd 6.5 Fjöldi seldra rauðkornaþykkniseininga á hverja 1000 íbúa árin 2011 og 2013 ................ 59 

Mynd 6.6 Fjöldi virkra blóðgjafa á hverja 1000 íbúa árið 2013 ........................................................ 60 

Mynd 6.7 Meðalfjöldi blóðgjafa hvers einstaklings árið 2013 ........................................................... 61 

Mynd 6.8 Fjöldi nýrra blóðgjafa á hverja 1000 íbúa árið 2013 ......................................................... 61 

Mynd 6.9 Nýir blóðgjafar 2005 – 2013 ............................................................................................. 62 

Mynd 6.10 Fjöldi O-mínus blóðgjafa á hverja 1000 íbúa árið 2013 ................................................. 63 

Mynd 6.11 Dreifing blóðflokka eftir löndum  (StatsBlogs, 2014) ...................................................... 64 

Mynd 6.12 Fjöldi stöðugilda á hverja 1000 íbúa árið 2013 .............................................................. 65 

Mynd 6.13 Blóðskilju blóðflögur á hverja 1000 íbúa árið 2011 ........................................................ 65 

Mynd I. 0.1 Upphafsteikning af matstré ............................................................................................ 81 

Mynd IV. 0.2 Skipurit Landspítala - háskólasjúkrahúss ................................................................... 86 

Mynd V. 0.3 Rekstrarráð Blóðbankans ............................................................................................ 87 

 
 

Yfirlit yfir töflur 

Tafla 5.1 Grunnatriði gæðastjórnunar skv. Deming ..........................................................39 

Tafla 6.1 Tölulegur samanburður milli landa ....................................................................57 

 

 

  

file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517814
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517815
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517816
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517817
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517818
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517819
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517821
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517822
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517825
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517826
file:///Y:/Kennsla/Leiðbeining/Jórunn/Finale/Jórunn%20Ósk%20Frímannsdóttir%20Jensen%20v2.docx%23_Toc418517827


  

9 

1 Inngangur 

Blóðbankinn á Íslandi er sérstök stofnun með mikla sérstöðu. Ég hef starfað víða í 

gegnum tíðina en starfsemin í Blóðbankanum heillaði mig strax þegar ég hóf störf þar 

í maí 2012. Ég hóf störf þar sem hjúkrunarfræðingur við blóðsöfnun, en í september 

sama ár tók ég við starfi deildarstjóra blóðsöfnunar. Áhugi minn á starfseminni hefur 

vaxið allar götur síðan ég kynntist starfseminni. Ekki einungis er Blóðbankinn 

mikilvægasti banki landsins, hann er í raun grundvöllur fyrir svo marga aðra starfsemi 

sem annars væri í raun ekki framkvæmanleg. Þar má nefna margar stórar aðgerðir 

sem gerðar eru hér á landi, vegna þess að hægt er að treysta því að blóð sé til staðar 

til nota við aðgerðirnar. Hægt er að hjálpa börnum og öðrum sjúklingum til þess að 

eiga eðlilegt líf sem annars væri mun rýrara af mörgum lífsins gæðum. Skipulag og 

strúktúr Blóðbankans heillaði mig fljótt og eftir því sem ég komst betur inn í starfið sá 

ég hvað gæðakerfið er mikilvægur þáttur í allri starfseminni.        

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða hvernig Ísland stendur í samanburði 

við það sem best gerist í blóðbankaþjónustu innan EBA (e. European Blood 

Alliance). Markmiðið er að gera greiningu á söfnun blóðs og blóðhluta og bera saman 

starfsemi Blóðbankans á Íslandi og þriggja erlendra blóðbanka með tilliti til 

hlutfallslega safnaðra eininga og blóðbankastarfsemi. Slíkur samanburður hefur ekki 

verið gerður á Íslandi og því er ritgerðin mikilvægt framlag til stjórnsýslufræða auk 

þess sem samanburðurinn er dýrmætt, hagnýtt innlegg fyrir framtíðarþróun 

Blóðbankans á Íslandi. Það er líka mikilvægt að reyna að sjá hvað hægt er að gera 

betur og sjá hvort við séum að einbeita okkur að réttu hlutunum. Áhugavert er einnig 

að sjá hvaða augum erlendir sérfræðingar sjá framtíðina fyrir sér, bæði almennt í 

blóðbankaheiminum og ekki síður fyrir okkar litla blóðbanka á Íslandi. Leynast 

einhver tækifæri fyrir Blóðbankann í framtíðinni sem vert er að skoða, varðandi 

söfnunina og blóðgjafahópinn? 

1.2 Gildi rannsóknar 

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar á starfsemi Blóðbankans á Íslandi, en 

Helga Einarsdóttir skrifaði þó ritgerð sem hét „Blóðbankinn á niðurskurðartímum“ árið 
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2009 (Helga Einarsdóttir, 2009). Þar fór hún yfir fjárhagsumhverfi Blóðbankans og 

mikilvægi þess að gjaldskrá Blóðbankans endurspeglaði raunverulegan kostnað 

þjónustunnar. Gunnar Smith vann ritgerð um það hvort fjölgun í hópi eldra fólks hefði 

áhrif á framboð og eftirspurn (Gunnar Smith, 2011). Hann komst að þeirri niðurstöðu 

að Blóðbankinn þurfi ekki að hafa áhyggjur af skorti á blóði og sveiflur í notkun blóðs 

hafi haldist í hendur við gefið blóð og mannfjöldaþróun á Íslandi. Hann komst 

jafnframt að þeirri niðurstöðu að Blóðbankinn þyrfti að safna frekari gögnum og láta 

vinna fleiri verkefni í nánustu framtíð. Loks vann Guðlaug Jökulsdóttir rannsókn á því 

hvernig lýðfræðileg áhrif hefðu áhrif á framboð og eftirspurn (Guðlaug Jökulsdóttir, 

2013). Hún vann ákveðið spálíkan og komst að þeirri niðurstöðu að ef ekkert yrði að 

gert mundi Blóðbankinn ekki vera sjálfbær varðandi blóð árið 2022, hún lagði til að 

horft yrði til þess að ná betur til kvenna og reyna að fjölga í hópi yngri blóðgjafa. Mín 

nálgun á þessari rannsókn er að meta stöðu Blóðbankans í samanburði við valda 

blóðbanka í Evrópu og tel ég það mikilvægt svo sérfræðingar Blóðbankans hafi 

hlutfallslegan samanburð við önnur lönd. Þessi nálgun er góð viðbót við það sem 

áður hefur verið gert og dýpkar þekkingu á þessu sviði. 

Það er mikilvægt fyrir Blóðbankann að vita hvar hann stendur í samanburði við 

aðra Blóðbanka. Til að framkvæma samanburð valdi ég þrjá Blóðbanka sem starfa á 

landsvísu eins og blóðbankinn á Íslandi gerir. Vissulega er mikill stærðarmunur á 

þessum löndum og fjöldi íbúa og framleiðslueininga ólíkur, engu að síður er hægt að 

fá glögga mynd af stöðu Blóðbankans með því að taka mið af sömu þáttum við 

greiningu niðurstaðna.  

1.3 Skilgreiningar á meginhugtökum 

Áður en farið verður í samanburð blóðbankanna og greiningu á niðurstöðum er 

nauðsynlegt að fjalla um blóðbankastarfsemina og gera lesandanum grein fyrir þeim 

viðkvæmu afurðum sem blóðbankar höndla með. Þannig er auðveldara að skilja 

mikilvægi starfseminnar og þessa viðkvæmu starfsemi. 

1.3.1 Nýir eða virkir blóðgjafar 

Þegar einstaklingur kemur í fyrsta skipti inn í blóðbanka þarf hann að byrja á að 

skrá sig. Við fyrstu komu þarf einstaklingurinn einnig að svara ýtarlegu 

heilsufarsspurningablaði og að því loknu fer hjúkrunarfræðingur eða læknir yfir blaðið 

með honum og spyr ítarlegar út í ýmsa þætti ef þurfa þykir. Á þeim stöðum sem 
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einstaklingur má gefa í poka við fyrstu komu er auk þess nauðsynlegt að mæla magn 

hemoglóbíns í blóði áður en tekið er blóð. Í þeim blóðbönkum sem einstaklingur má 

einungis gefa sýni við fyrstu komu þarf ekki að mæla hemóglóbín áður en sýnin eru 

tekin, hemóglóbín er mælt úr sýnunum. Flestir blóðbankar mæla blóðþrýsting og púls 

sem einnig er alltaf gert fyrir gjöf, en það er ekki skilyrði samkvæmt EDQM og því er 

það misjafnt eftir blóðbönkum hvort það er gert. 

Virkir blóðgjafar teljast allir þeir sem ekki eru nýir blóðgjafar og hafa gefið heilblóð 

einu sinni eða oftar á árinu.  

1.3.2 Heilblóð 

Heilblóð er það blóð sem safnað er beint í poka, „gefið í poka“. Yfirleitt eru gefnir 

450 ml hverju sinni. Heilblóði er svo skipt upp í blóðvökva, rauðkornaþykkni og 

blóðflöguþykkni. Hægt er að safna blóðhlutum beint í blóðskilju en það krefst þess að 

blóðgjafinn geti gefið sér lengri tíma við blóðgjöfina, allt upp í tvo klukkutíma.  

Rauðkornaþykkni er unnið úr öllu heilblóði sem safnað er, blóðvökvi er unninn úr öllu 

heilblóði frá karlmönnum, en á Íslandi er blóðvökvi ekki unninn úr heilblóði kvenna 

þar sem oft er mikið af óheppilegum mótefnum í blóði kvenna, meiri líkur eru á HLA 

mótefnum hjá konum við meðgöngu sem geta valdið aukaverkunum við blóðgjöf. 

Blóðflögur eru unnar úr völdu heilblóði sem hefur hátt blóðflögugildi, en viðmið þess 

getur hvert land ákveðið fyrir sig þó gefin séu út lágmarksviðmið af EDQM um hvað 

mikið þurfi að vera af blóðflögum í hverri blóðflögueiningu sem gefin er sjúklingi.  

1.3.3 Rauðkornaþykkni 

Rauðkornaþykkni er sem fyrr segir unnið úr heilblóði. Það er gert með því að skilja 

blóðvökva og blóðflögur frá. Hægt að safna rauðkornum beint frá blóðgjafa með 

blóðskilju og er það tiltölulega einföld söfnun og fást þá tvær tilbúnar 

rauðkornaþykkniseiningar frá einstaklingnum, en við heilblóðsgjöf fæst einungis ein 

eining. Karlmenn geta gefið heilblóð á þriggja mánaða fresti, eða fjórum sinnum á ári, 

á meðan konur mega gefa á fjögurra mánaða fresti eða þrisvar á ári. Með 

heilblóðssöfnun má þannig fá þrjár til fjórar rauðkornaþykkniseiningar frá hverjum 

einstaklingi á ári. Frá einum blóðgjafa er hins vegar hægt að fá sex einingar af 

rauðkornaþykkni á ári með blóðskilju, hver einstaklingur má gefa rauðkornaþykkni á 

fjögurra mánaða fresti með blóðskilju. Blóðskiljur til framleiðslu á rauðkornaþykkni eru 

yfirleitt lítið notaðar í Evrópu, en aftur mjög mikið í Bandaríkjunum og nota Bandaríkin 
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jafnvel blóðskiljur til vinnslu rauðkornaþykknis í blóðsöfnunarbílum sínum. Það skýrist 

sennilega helst af því að mikið er um blóðvökvasöfnun fyrir lyfjafyrirtæki, en 

einstaklingur sem gefur blóðvökva í blóðskilju, getur ekki gefið heilblóð, en getur aftur 

gefið rauðkorn með blóðskilju. Það er því vel hugsanlegt að í framtíðinni verði þetta 

mun meira notað við framleiðslu rauðkornaþykknis. Rauðkornaþykkni er mest notaði 

blóðhlutinn og sá sem mest er gefið af. Rauðkornaþykkni er hægt að geyma við 

kjöraðstæður í 42 daga, eða sex vikur. 

1.3.4 Blóðvökvi 

Blóðvökvi er mikilvægur blóðhluti og getur t.d. þurft að gefa brunasjúklingum mikið 

magn af blóðvökva í bataferlinu. Í seinni tíð er blóðvökvi æ meira notaður í lyfja- og 

snyrtivöruframleiðslu og hafa lyfjafyrirtæki sótt mjög í blóðvökva síðustu árin. Ísland 

seldi á tímabili blóðvökva til lyfjaframleiðslu úr landi. Því var hætt eftir að HIV kom 

upp eða í kringum 1985. Blóðvökvi er frystur og má geyma hann í frosti í tvö ár. Þrátt 

fyrir að mikið sé til af blóðvökva og tiltölulega auðvelt að eiga nóg á lager vegna 

geymsluþols blóðvökvans, er blóðvökvi þó eini blóðhlutinn sem þurft hefur að kaupa 

erlendis frá. Í byrjun árs 2013 var einn einstaklingur sem þurfti mikið magn B-pósitífs 

blóðvökva og þrátt fyrir mikla innköllun og mikla framleiðslu með blóðskiljum dugði 

það ekki til og kaupa þurfti B-pósitífan blóðvökva frá Svíþjóð til að mæta þörfinni.  

1.3.5 Blóðflögur 

Blóðflöguþykkni er viðkvæmasta afurð hvers blóðbanka. Mikið er fyrir hverri 

blóðflögueiningu haft og jafnframt er líftími þeirra stuttur. Ein eining af blóðflöguþykkni 

er ýmist unnin með því að setja saman fjórar eða fimm einingar af hvítfrumulagi 

(e.buffy coat) frá heilblóði og vinna úr því blóðflögurnar sem úr því fást. Til þess að 

geta unnið blóðflögur úr hvítfrumulagi, þurfa allar heilblóðseiningarnar af vera af 

sama blóðflokki og vera ríkar af blóðflögum. Geymslutími blóðflögueininganna er 

síðan einungis fimm til sjö dagar. Á Íslandi var tekin upp ný vinnsluaðferð við vinnslu 

blóðflagna haustið 2012 sem lengdi líftíma þeirra í sjö daga og hefur það breytt miklu 

í starfsemi Blóðbankans. Áður var til dæmis alltaf nauðsynlegt að vera með 

blóðsöfnun á laugardegi um páskahelgi. Með þessari nýju aðferð eru settar saman 

átta einingar af hvítfrumulagi, en úr því fást tvær einingar af blóðflögum.  

Hægt er að safna blóðflögum með blóðskiljum og fást þá tvær einingar af 

blóðflögum frá einum og sama blóðgjafanum. Blóðgjafar geta gefið blóðflögur á 
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tveggja vikna fresti í blóðskiljum. Vandinn er helstur að finna blóðflögugjafa sem 

henta í blóðskiljurnar. Til að geta gefið blóðflögur í blóðskilju þurfa blóðgjafar á Íslandi 

að uppfylla ansi mörg skilyrði: þurfa að vera karlmenn, yfir 70 kg, yfir 170 cm á hæð, 

vera með góðar æðar, vera yfir 250 í blóðflögum og geta gefið sér tíma til að sitja í 

vélinni allt upp í tvo tíma í senn á tveggja til sex vikna fresti. Síðastliðin tvö ár hefur 

verið unnið að því að fjölga blóðflögugjöfum og var markmiðið að ná tvö hundruð 

virkum blóðflögugjöfum. Ennþá eru þeir einungis orðnir 170, þrátt fyrir mjög virka leit í 

blóðgjafahópnum.  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að fyrst er farið yfir sögu blóðgjafa og 

Blóðbankans til að koma lesandanum aðeins inn í eðli og mikilvægi starfseminnar. 

Næst er skipulag Blóðbankans á Íslandi skoðað, uppbygging starfseminnar, umhverfi 

og aðstæður. Sérstakur kafli er um gæðakerfið og því gerð góð skil, enda mjög 

mikilvægur þáttur í allri starfseminni. Þá er farið í greiningavinnu þar sem 

blóðbankarnir sem eru til samanburðar eru greindir út frá tölulegum upplýsingum, út 

frá niðurstöðum úr skriflegum spurningalistum og munnlegum upplýsingum frá 

völdum sérfræðingum þessara blóðbanka. Að lokum eru blóðbankarnir bornir saman 

við Blóðbankann á Íslandi, niðurstöður túlkaðar og metið hvar Blóðbankinn á Íslandi 

stendur í samanburði við þessa blóðbanka og hvort að Ísland geti nýtt þessar 

upplýsingar til að bæta þjónustu Blóðbankans. 
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2 Aðferðir 

Það var vorið 2014 sem ég ákvað að skrifa um Blóðbankann. Í fyrstu var hugsunin 

að fara allt aðra leið að þessu verkefni. Það var ekki fyrr en í undirbúningsnámskeiði 

fyrir mastersritgerðina sem hugmyndin tók að mótast og varð að því sem hún er. Ég 

er deildarstjóri í blóðsöfnun Blóðbankans og fæst við það á hverjum degi að halda 

uppi lager, fá nægan fjölda blóðgjafa, afla nýrra blóðgjafa og láta þetta allt ganga svo 

til sé nóg af blóði. Ég hafði því mikinn áhuga á að skoða það sem ég er að fást við á 

hverjum degi í samanburði við það sem gert er í öðrum blóðbönkum. Við þurfum að 

halda tiltölulega stóran lager á Íslandi vegna legu landsins og fjarlægðar frá öðrum 

blóðbönkum. Blóðið er takmörkuð auðlind og mikilvægt að fara vel með það. Notkun 

hefur dregist saman en það eru teikn á lofti um að í nálægri framtíð muni 

blóðhlutanotkun aukast með hækkandi aldri þjóðarinnar. Guðlaug Jökulsdóttir komst 

að þeirri niðurstöðu í rannsókn sem hún gerði á þróun á Íslandi að árið 2022 yrði 

Ísland ekki lengur sjálfbært varðandi blóðhlutanotkun ef ekkert yrði að gert (Guðlaug 

Jökulsdóttir, 2013). Það var ekki síst í ljósi þessarar niðurstöðu Guðlaugar sem ég 

fékk áhuga á að skoða frekar hvað aðrir blóðbankar gera, hvað þeir safna miklu á 

landsvísu, hvað notkun er mikil hjá þeim á landsvísu og bera það saman við Ísland.  

Það er erfitt að skoða þessa þætti nema þekkja vel til en þar sem að viðfangsefnið 

er hluti af mínu starfi er það mér ákaflega hugleikið. Ég hef haft það á tilfinningunni 

að Blóðbankinn sé mjög framarlega á sínu sviði en það er þó eitt að hafa eitthvað á 

tilfinningunni en annað að hafa samanburð. Mér fannst mikilvægt fyrir mig sem 

deildarstjóra að fá betri mynd af því hvernig aðrir blóðbankar starfa í samanburði við 

okkar og sem stjórnsýslufræðingi að rýna í uppbyggingu og starf sambærilegra 

skipulagseininga. Ég þekki vel söfnunarhlutann og blóðgjafahópinn en hef aftur litla 

þekkingu þegar kemur að vinnslunni og vinnsluaðferðum. Ég lagði því áherslu á að 

einbeita mér að þeim hlutum sem ég þekki og greina þá. Við upplýsingaöflun hef ég 

leitast við að halda hlutleysi og túlka upplýsingar með sama hætti fyrir alla 

blóðbankana. Það hefur virkilega nýst mér að hafa þá sérþekkingu sem ég hef aflað 

mér í starfi til að bera og vita þannig hvaða spurninga var vert að spyrja og hvaða 

tölulegu upplýsingar væru mögulega samanburðarhæfar.  
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Rannsóknin er matsrannsókn (e. evaluation research) og byggir grunnrannsóknar-

sniðið á nálgun matsrannsókna. Við matsrannsókn er bæði hægt að notast við 

eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir (Hall & Hall, 2004). Matsrannsóknir 

byggja á því að nota mismunandi rannsóknaraðferðir og aðferðafræði við að leggja 

mat á aðgerðir og athafnir er varða gildi, viðmið og staðla. Á sama tíma er matið 

notað til að meta skilvirkni og stefnumótun með hliðsjón af því hvað betur má fara og 

hvernig hægt er að bæta árangur eða hverju þarf að breyta til að ná annarri 

niðurstöðu (Stern, 2005).  

Hóf ég vinnuna á því að teikna upp nokkurs konar matstré, sjá viðauka I, sem er 

fríhendisteikning sem þó leiddi mig á réttar brautir og hjálpaði mér að móta 

rannsóknarspurningarnar. Þegar ég var komin með nokkuð mótaða hugmynd af því 

hvernig ég vildi nálgast verkefnið setti ég spurningarnar upp í matsramma/töflu (e. 

evaluation framework) þar sem fram komu lykilspurningar og útfærsla spurninganna, 

gagnasöfnun, aðferðir og heimildir ásamt greiningu og stöðlum, sjá viðauka II. Megin-

rannsóknarspurningin var í þessari greiningu brotin niður í margar undirspurningar 

sem allar miða að því að nálgast þetta svar, en hún er eftirfarandi: „Hvernig er 

skipulag Blóðbankans, blóðsöfnun, blóðgjafahópurinn og lagerhald á Íslandi í 

samanburði við valda blóðbanka í nágrannalöndunum?“ Út frá þessum ramma hef ég 

svo unnið að verkefninu. 

Rannsóknin er matsrannsókn sem fyrr segir þar sem Blóðbankinn á Íslandi er 

skoðaður með tilliti til skipulags hans og skipulagið skoðað í samanburði við valda 

blóðbanka í nágrannalöndum okkar. Nauðsynlegt er að taka mið af sérstöðu 

Blóðbankans á Íslandi, vegna legu lands og stærðar. Kortleggja þarf Blóðbankann í 

því umhverfi sem hann starfar, þeim skyldum sem hann hefur og gera regluverkinu 

sem hann starfar eftir góð skil.  

Regluverkið sem Blóðbankinn starfar eftir eru fyrst og fremst lög, reglur og staðlar 

og verða þeim gerð skil í sérstökum kafla um það. Til hliðsjónar við þessa greiningu 

verða höfð lög og reglugerðir sem lúta að Blóðbankanum, tilskipun 

Evrópusambandsins, skýrslur og evrópskir staðlar.  

Blóðbankinn lýtur mörgum alþjóðlegum reglum og starfar samkvæmt EDQM 

(European Directorate of the Quality, Medicines & HealtCare). Blóðbankar í 



  

16 

nágrannaríkjunum eru ýmist blóðbankar á þjóðarvísu (e. National Blood Bank) eða 

landshluta (e. Regional Blood Bank). Í þessari rannsókn verður horft til landa sem eru 

með þjóðarblóðbanka, þ.e. þar sem einn blóðbanki starfar á landinu öllu og gerður 

samanburður við þá sem hvað best standa sig. Blóðbankinn á Íslandi starfar á 

sambærilegan hátt og blóðbankar í nágrannaríkjunum og lýtur hann sambærilegum 

lögmálum. Nýjar rannsóknir og nýjar upplýsingar verða þess þó valdandi að krafist er 

nýrra aðferða við framleiðslu blóðhluta. Í því samhengi er skoðað hvaða nýjungar 

hafa verið teknar upp og hvernig hefur verið staðið að breytingum á söfnun og 

vinnslu. 

Sérstaklega verður horft til blóðsöfnunarhluta Blóðbankans á Íslandi með tilliti til 

stærðar landsins og dreifingu byggðar. Ísland hefur mikla sérstöðu vegna legu lands 

og fæðar fólks í stóru landi. Mikilvægt er að skoða blóðgjafahópinn út frá fjölda gjafa, 

íbúafjölda og blóðflokkum og bera saman við valin lönd. Það er mikilvægt að skoða 

þessa þætti út frá aldri þjóðarinnar, fjölgun íbúa og breytingu í aldursdreifingu á 

næstu árum. Grunnviðmiðin voru þjónusta og starfsaðferðir sem metin eru út frá 

fyrirfram ákveðnum matsþáttum. Stjórnvöld hafa skyldum að gegna varðandi það að 

halda uppi nægum fjölda blóðhluta í landinu og nægum fjölda blóðgjafa. Hvernig 

rækja stjórnvöld þá skyldu sína? 

Í þessu tilliti er líka nauðsynlegt að skoða Blóðbankann með hliðsjón af þeim 

skyldum sem hann hefur gagnvart því að hafa alltaf öruggustu blóðhluta sem völ er á 

og mikilvægi þess að hafa á hverjum tíma nóg af blóðhlutum til nota ef á þarf að 

halda.  

2.1 Gagnasöfnun 

Rannsóknin byggir að miklu leyti á mati á fyrirliggjandi gögnum. Heimildasöfnun 

hefur verið veigamikill hluti vinnunnar en mikið er til af upplýsingum um stöðu 

Blóðbankans á Íslandi. Blóðbankinn er ISO-9000 vottaður frá árinu 2000 og allar 

tölulegar upplýsingar um stöðu Blóðbankans eru vel skráðar og aðgengilegar. 

Blóðbankinn er í þessari rannsókn kortlagður, skipulag og starfsemi, sérstaklega með 

tilliti til blóðsöfnunar og blóðgjafa. Staða Blóðbankans er jafnframt metin í 

samanburði við þjóðarblóðbankana í Finnlandi, Hollandi og Írlandi en þessir fjórir 
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blóðbankar eiga það allir sameiginlegt að starfa á landsvísu, starfa samkvæmt EDQM 

og vera hluti af EBA.  

2.2 Samanburður við erlenda blóðbanka 

Blóðbankinn á Íslandi er um margt einstakur og ekki auðvelt að bera hann saman 

við blóðbanka í öðrum löndum. Ísland hefur mikla sérstöðu varðandi legu landsins, 

fjarlægðar og einangrunar. Ísland er í um þriggja tíma fjarlægð með flugi frá næsta 

blóðbanka sem gæti hjálpað okkur í neyðaraðstæðum. Þetta þýðir að á Íslandi þarf 

að vera mikill lágmarkslager blóðs til að mæta neyðaraðstæðum. Þetta á sérstaklega 

við um O-mínus blóð, sem er svokallað neyðarblóð. O-mínus blóð hefur þann 

eiginleika að vera hlutlaust og því geta langflestir þegið O-mínus blóð. O-mínus blóð 

er það blóð sem t.d. er gefið við slys þar sem verður mikill blóðmissir eða 

skyndiblæðingar vegna rofs á slagæð (e. aneurysm). Þá eru aðstæður þannig að 

ekki vinnst tími til að greina blóð sjúklings áður en hefja þarf blóðgjöf. Við miklar 

blæðingar eins og hnífstungur getur þurft mikið blóð á skömmum tíma. Því þarf O-

mínus neyðarlager Blóðbankans á hverjum tíma að vera um 100 einingar. Ef stórslys 

verður og blóðþörf stóreykst, sem hefur gerst, eru allir O-mínus blóðgjafar kallaðir inn 

og söfnun sett í gang. Ef þurfa þykir er farið í fjölmiðla og á innan við klukkutíma, er 

blóðsöfnun hafin í Blóðbankanum og Blóðbankinn farinn að afgreiða einingar á lager 

á um fimm klukkustundum. Blóðbankar erlendis búa ekki við sömu aðstæður og 

íslenski Blóðbankinn. Í neyðartilvikum erlendis er einfaldlega hægt að hringja í næsta 

blóðbanka og fá neyðarblóð sent. Sama á við um sjaldgæfa blóðflokka, 

barnaeiningar og fleira. Þannig geta flestir blóðbankar erlendis fengið blóðhluta 

senda á innan við hálftíma til klukkutíma ef á þarf að halda og miðast birgðir þeirra 

við það.   

Það er því óhætt að segja að erfitt sé í raun að bera íslenska blóðbankann saman 

við aðra blóðbanka sem ekki búa við sambærilegar aðstæður. 

2.2.1 Skipulag samanburðarblóðbankanna 

Samanburður við aðra blóðbanka verður að taka mið af sérstöðu íslenska 

Blóðbankans. Til samanburðar eru þrír blóðbankar skoðaðir, en þeir eiga það allir 

sameiginlegt að vera þjóðarblóðbankar (e. national bloodbanks). Þó um sé að ræða 

þjóðarblóðbanka í þeim þremur löndum sem skoðuð verða til samanburðar er munur 

á þeim að því leytinu til að írski blóðbankinn er í raun tveir blóðbankar og er blóðið 
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unnið á tveimur stöðum á Írlandi meðan í öllum hinum löndunum er allt blóð flutt á 

einn stað þar sem öll vinnsla og dreifing fer fram. Þessir blóðbankar eru ólíkir 

íslenska blóðbankanum um fleira en vinnslu blóðsins og fjarlægð í næsta blóðbanka. 

Þessi lönd öll telja milljónir íbúa og safnaðar einingar eru í hundruðum þúsunda. 

Íslenski blóðbankinn þjónar einungis rúmlega 300.000 manna landi og safnar í 

kringum 12.000 einingum á ári. Í þessari matsrannsókn verður Blóðbankinn á Íslandi 

borinn saman við Blóðbankana í Finnlandi (sjá: 

http://www.veripalvelu.fi/www/home_page), Hollandi (sjá: www.sanquin.nl/) og Írlandi 

(sjá: www.giveblood.ie). Allir þessir þrír blóðbankar eiga það sameiginlegt að vera 

sjálfstæðar stofnanir sem heyra beint undir ráðuneyti. Allir eru þeir hluti af 

regnhlífarsamtökum þjóðarblóðbanka (e. European Blood Alliance, sjá 

http://www.europeanbloodalliance.eu/) eins og Ísland og starfa samkvæmt skilmálum 

sérfræðihóps Evrópuráðsins í gæða-, lyfja- og heilbrigðismálum (e. European 

Directorate of the Quality, Medicines & Health Care, EDQM). Samkvæmt vefsíðu 

EDQM er meginhlutverk sérfræðinefndarinnar varðandi blóðsöfnun, vinnslu og 

notkun að:  

 kanna spurningar sem tengjast blóðgjöf, með tilliti til gæða og 

öryggisstaðla og framkvæmd þeirra, þar á meðal söfnun, 

undirbúning, geymslu, dreifingu og viðeigandi notkun;  

 aðstoða aðildarríkin við að bæta, og ef þörf krefur, endurskipuleggja 

blóðgjafaþjónustu þeirra með því að stuðla að blóðsöfnun með 

sjálfboðaliðum sem meginreglu; 

 skilgreina og stuðla að notkun gæða og öryggisstaðla við söfnun, 

geymslu, dreifingu og notkun blóðs og blóðhluta; 

 taka tillit til siðferðilegra þátta og koma með tillögur um öryggis- og 

gæðastaðla varðandi starfsemina og skilgreiningu á vöru; 

 tryggja yfirfærslu þekkingar og sérfræðikunnáttu með þjálfun og 

netverki; 

 fylgjast með starfseminni í Evrópu og meta faraldsfræðilega áhættu, 

einkum af tilkomu nýrra smitsjúkdóma; 

 tryggja framboð sjaldgæfra blóðhluta með samevrópskum 

gagnagrunni og banka með mjög sjaldgæfum frosnum blóðhlutum.  

(EDQM, 2012, eigin þýðing) 

 

http://www.veripalvelu.fi/www/home_page
http://www.sanquin.nl/
http://www.giveblood.ie/
http://www.europeanbloodalliance.eu/
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Finnski, hollenski og írski blóðbankinn eiga það sameiginlegt að vera allir 

sjálfstæðir blóðbankar. Þeir eru sjálfseignastofnanir sem starfa án hagnaðarvonar (e. 

non-profit), hollenski blóðbankinn er þó blandaður þannig að allt sem snýr að söfnun 

og vinnslu blóðs (hin eiginlega blóðbankastarfsemi) er án hagnaðar en hluti 

rannsóknarstarfseminnar og t.d. framleiðsla blóðvökva til sölu til lyfjafyrirtækja er 

rekið sem einkafyrirtæki (e. private) og má hagnast á starfseminni. Blóðbankarnir 

selja vörur sínar til heilbrigðisstofnana sem ýmist eru fjármagnaðar af ríki eða 

sveitarfélagi. Í Finnlandi eru t.d. allar heilbrigðisstofnanir fjármagnaðar af 

sveitarfélögum. Allir blóðbankarnir eru utan sjúkrahúsa og er afar mikilvægt fyrir þá 

að framleiða ekki of mikið til að hámarka skilvirkni. 

Undanfarin ár hefur verið minnkandi þörf fyrir rauðkornaþykkni á sama tíma og 

blóðflögunotkun hefur aukist og hefur verið erfitt að mæta þeim breytingum. Mikil 

umræða hefur verið í blóðbankaheiminum um framtíðina, notkun rauðkornaþykknis 

fer minnkandi á sama tíma og blóðflögunotkun eykst. Á sama tíma er 

aldurssamsetning þjóðanna að breytast og meðalaldur fer hækkandi. Alltaf þarf að 

vera hægt að afgreiða blóðhluta, um leið er mikilvægt að framleiða ekki of mikið, 

farga sem minnstu svo starfsemin gangi sem best upp. Fyrir stofnanirnar, spítalana, 

sem hafa takmarkað fjármagn er mikil hagræðingarkrafa og hvatning til þess að nota 

einungis það blóð sem nauðsynlegt telst, panta ekki of mikið og fylgjast vel með 

varðandi klínískar leiðbeiningar við blóðgjafir. 

2.2.2 Gagnaöflun 

Sem fyrr segir þá byggðist gagnasöfnun að mestu leyti á fyrirliggjandi gögnum. 

Staða Blóðbankans er um margt sérstök og er sérstöðu hans gerð skil. Horft er til 

þess hvernig Blóðbankinn starfar innan kerfisins, eftir hvaða regluverki hann starfar 

og hvernig utanumhaldið er. Upplýsingum um þessa þætti var aflað með fyrirliggjandi 

upplýsingum um skipulag, lög og reglur. Saga blóðgjafa og Blóðbankans var greind 

og leitast við að gefa lesandanum innsýn inn í þá mikilvægu starfsemi sem söfnun og 

framleiðsla blóðs er. Upplýsingum um ákveðna þætti í starfsemi 

samanburðarblóðbankanna var safnað með því að senda spurningar til valinna 

sérfræðinga innan þeirra blóðbanka, en sjá má samræmda spurningalistann sem 

sendur var til samanburðarblóðbankanna í viðauka III. Þær spurningar sem settar 

voru fram þar, miðuðu að því að greina starfsemistengdan mun milli bankanna, s.s. 

stærðarmun þeirra, stöðu innan stjórnkerfisins og starfshætti. Þegar svör höfðu 
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fengist við þeim spurningum sem sendar voru, lá fyrir að áhugavert væri að kafa 

nánar í tiltekna þætti. Ákveðið var því að taka viðtöl við valda einstaklinga hjá öllum 

blóðbönkunum eins og sjá má í viðtalsvísi í kafla 2.2.2.3. Þá var nýjasta skýrsla 

EDQM um blóðhlutanotkun nýtt sem lykilheimild, en skýrslan er sérlega mikilvæg 

með tilliti til greiningu blóðbankanna í samanburði þeirra fjölmörgu blóðbanka sem 

starfandi eru innan EDQM. Auk þess sem er hægt að bera saman ákveðna þætti 

innan hvers blóðbanka fyrir sig milli áranna 2011 og 2013 og þannig er hægt að meta 

þróun í söfnun og blógjafahópnum. 

 

Mynd 2.1 Ferill gagnasöfnunar 

Gagnasöfnunin fór þannig fram í þremur áföngum, sem allir miðuðu að því að 

svara þeim undirspurningum rannsóknarinnar sem settar voru fram í matsramma 

rannsóknarinnar.  

2.2.2.1 Söfnun grunngagna 

Á vefsíðum blóðbankanna er að finna mikið af upplýsingum um starfsemi þeirra. 

EDQM hefur gefið út samanburðarskýrslu fyrir árið 2011 þar sem mikið er af 

upplýsingum um starfsemi bankanna.  

2.2.2.2 Skriflegur spurningalisti 

Til þess að skoða þessa blóðbanka enn betur var nauðsynlegt að leita beint eftir 

upplýsingum. Með það að markmiði var settur upp spurningarammi sem sendur var til 

allra blóðbankanna. Óskað var eftir upplýsingum fyrir árið 2013, til samanburðar við 

þær upplýsingar sem eru í skýrslu EDQM sem getur gefið ákveðna vísbendingu um 

þróun. Haft var samband símleiðis við alla blóðbankana og fengið samband við aðila 

sem voru bærir til að svara þeim spurningum sem óskað var eftir. Spurningarnar voru 
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síðan sendar á þessa einstaklinga sem allir svöruðu innan tveggja vikna. Helstu 

upplýsingar sem óskað var eftir á þessu stigi voru: 

1. Safnar blóðbankinn blóðvökva með blóðskilju? Selur blóðbankinn blóðvökva til 

lyfjafyrirtækja? 

2. Gerir blóðbankinn DNA faðernispróf?   

3. Er einhver önnur þjónusta sem blóðbankinn býður upp á sem ekki mundi vera 

skilgreind sem venjuleg blóðbankastarfsemi, svo sem sala á vörum eða þjónustu? 

4. Hefur blóðbankinn eitthvert hlutverk varðandi líffæraflutninga aðra en blóðs? 

5. Hvað er heildarvelta blóðbankans? Heildarvelta tekur til alls starfs, rannsókna, 

plasma og hverju öðru sem blóðbankinn tekur að sér.  

6. Hver er ábyrgur fyrir blóðbankastarfseminni og ábyrgur fyrir því að nóg sé til af blóði í 

landinu? 

7. Heyrir blóðbankinn beint undir heilbrigðisráðuneytið eða annað ráðuneyti? Eða er 

blóðbankinn hluti af annarri stofnun, t.d. deild innan annarrar stofnunar? 

8. Að lokum langar mig að fá nokkrar tölur frá árinu 2013 til samaburðar: 

a. Fjöldi safnaðra heilblóðseininga árið 2013. 

b. Seldar rauðkornaþykkniseiningar árið 2013. 

c. Fjöldi heilblóðsgjafa (einstaklinga) árið 2013. 

d. Fjöldi nýrra blóðgjafa árið 2013. 

e. Fjöldi O- blóðgjafa (einstaklinga) árið 2013. 

f. Fjöldi stöðugilda (e. full time employees) í heild við blóðbankann árið 2013. 

g. Fjöldi söfnunarstaða (blóðsöfnunarbíll telur sem einn söfnunarstaður) árið 

2013. 

 

Eftir að búið var að vinna úr þessum spurningum, vöknuðu fleiri spurningar.  

2.2.2.3 Viðtöl við sérfræðinga erlendra blóðbanka 

Svo heppilega vildi til að ég var á leið á námskeið um miðjan mars hjá EBA þar 

sem fulltrúar frá öllum þessum löndum voru staddir. Það var freistandi að taka viðtal 

við fulltrúa þessara banka og það varð úr að ég setti upp nokkrar spurningar til 

viðbótar og tók viðtöl á námskeiðinu við fulltrúa allra bankanna. Viðtalsvísirinn sem 

ég nýtti í viðtalinu var samsettur af eftirfarandi spurningum:  

 

1. Hvaða gæðastjórnunarkerfi er notað í blóðbankanum? 

2. Hvernig er uppbygging blóðbankans? 
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a. Hvað er starfseminni skipt upp í margar deildir/einingar og hvernig er þeim 

skipt upp? 

b. Er mikil samvinna milli deilda/starfseininga?  

3. Ítarspurningar frá spurningarlista sem sendur var 

a. Mannfjöldi 2013? 

b. Gefa nýir blóðgjafar heilblóð við fyrstu komu? 

c. Holland – Í fyrri svörum var tala blóðgjafa (einstaklinga) sú sama og tala 

heilblóðsgjafa sem kallaði á frekari skýringar. 

4. Markaðsstarf 

a. Hvernig er markaðsstarf fjármagnað? 

b. Hve mörg stöðugildi telur markaðsdeildin?  

c. Hvernig er markaðsstarfi háttað? Hvaða miðlar eru notaðir og hvert er 

fyrirkomulagið? 

5. Nýsköpun og framtíðin 

a. Sérð þú einhverja breytingar eða þróun í farvatninu? 

b. Hvað sérð þú fyrir þér sem stærsta viðfangsefnið framundan? 

c. Sem utanaðkomandi aðili, hvaða tækifæri sérð þú í starfsemi okkar litla 

blóðbanka á Íslandi? Er eitthvað sem þú telur að Íslendingar geti lært af ykkur 

eða tekið upp?   
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3 Blóðgjafalækningar: forsendur og saga 

Saga blóðlækninga er stórmerkileg saga. Til eru heimildir um blóðgjafir frá dýrum 

til manna frá 17. öld og voru fyrstu blóðgjafirnar frá lömbum (Abdul Nasser Kaadan, 

2009). Til eru heimildir allt fram til seinni hluta nítjándu aldar um blóðtökur í 

lækningaskyni. Notaðir voru svokallaðir bíldar til að opna sár á sjúklingum og láta 

blæða úr, þótti það takast þeim mun betur til sem meira blóð flæddi og því 

loftkenndara sem blóðið væri (Atli Sigþórsson, 2013).  

3.1 Bíldar á Íslandi 

Ísland virðist hafa verið samstíga Evrópu í þessum blóðtökum bílda sbr. grein í 

Sæmundi Fróða 1874 (Húsapótek fyrir Íslendinga, 1874). Þar er talað um að 

blóðtökurnar séu senn að líða undir lok, þó greinarhöfundur telji þær í ákveðnum 

tilvikum enn eiga rétt á sér: 

 

Blóðtökur eru nú á tímum langtum sjaldnar við hafðar, en siður var til áður, 

enda er það sannast að segja að þær hafa í fyrndinni verið allt of rnikið við 

hafðar hjer á landi; en 'þótt' þær sjeu nú að miklu leyti úr gildi gengnar, þá 

þykir mörgum, að af öllu megi of mikið gjöra, og það er og min ætlun, að 

blóðtökur geti í einstaka sjúkdómi orðið nauðsynlegar. Þetta á sjer einkum 

stað hjá blóðríkum mönnum, sem veikzt hafa hastarlega, og á ungum 

mönnum og hraustum, sem hafa orðið fyrir slysum, eða hafa fallið í 

einhvern bráðan og hættulegan sjúkdóm. Þegar fullhraustur maður verður 

fárlega veikur allt í einu af einhverri bólgusótt, hvort sem það er heldur 

lungnabólga, eða ein eða önnur innvortis bólga, svo sem lifrarbólga, 

nýrnabólga eða bólga í einhverjum af líffærunum í kviðnum, þá er rjett að 

opna honum æð, og jafnvel láta blæða allt að pela, ef maðurinn, hvort 

heldur það er karlmaður eða kvennmaður, er fulltíða og heldur blóðríkur; en 

eigi skal því þetta gjört, nema með læknisráði, ef til læknis verður náð á 

stutturn tíma (Húsapótek fyrir Íslendinga, 1874) 

 

Það eru til ótrúlegar lýsingar á þessum blóðtökum. Það var t.d. talið mikilvægt að láta 

sjúklinginn sitja uppi svo sæist þegar hann færi að hvítna í framan. Þá þótti kominn 
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tími á að stoppa blóðrennslið, binda fyrir og leggja sjúklinginn til hvílu. Ekki þótti gott 

að liði yfir hann og segir í sömu grein: 

 

Sje þessi varúðarregla vanrækt, getur bráð hætta verið búin af blóðtökunni; 

þvf að líði þá yfir sjúklinginn, er það á hættu, að hann deyi snögglega, og 

hefur þetta viljað til nokkrum sinnum hjer á landi  (Húsapótek fyrir 

Íslendinga, 1874) 

 

Mest var um blóðtökur úr höndum og fótum, en jafnframt er þess getið að látið hafi 

verið renna úr miðnesi og tungurót. Eins og í Evrópu virðist þessi aðferð, sem 

sjaldnast var framkvæmd af læknum, hafa liðið undir lok á seinni hluta nítjándu aldar.  

Í æviminningum um Bjarna Þórðarson 1849 má lesa um blóðtökur sem framkvæmdar 

voru af ólæknismenntuðum en vel lesnum einstaklingi sem virðist hafa stundað 

blóðtökur í lækningaskyni:  

 

Frá því Bjarni kom að Siglunesi, og upp þaðan alla æfi, lagði hann stund 

á hina almennu og einföldu læknisfræði; var hann sér út um mörg af 

læknisritum þeim, er komu út á dönsku árin 1790 til 1820; hann kunni 

næstum utan að „Bangs metlicinische Praxin" á þýzku, er kom út í 

Kaupmannahöfn 1796. Blóðtökur heppnuðust honum mæta vel; var það 

bæði, að hann var sóttur til sjúkra, og vanheilir menn leituðu til hans hjálpar 

og ráða, enda veitti hann öllum það lið, er hann mátti, en styrkti hina, er 

hann þóttist ekki fær um að liðsinna, til að leita lækna ráða og meðala, 

enda yfir lángar leiðir. (Æfiminning Bjarna Þórðarsonar, 1849) 

 

Í löngu ljóði í lok æviminninganna er fyrsta versið um það hvað Bjarni var mikill 

blóðtökumaður: 

Hann var  

meinsemdir bætandi blóðtökumaður;  

mörgum sjúkum og sárþjáðum hjálpvættur,  

las til þess margar læknabækur. 

(Æfiminning Bjarna Þórðarsonar, 1849) 

Erfitt er í dag að sjá hvernig þessar blóðtökur hafi getað hjálpað veikum 

einstaklingum. En þetta var trú fólks á þeim tíma að þetta gæti hjálpað og getur 

maður ímyndað sér hvernig það er að liggja veikur og líkaminn að berjast við eitthvað 
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mein og ofan á það missa svo kannski hálfan lítra af blóði með tilheyrandi frumum 

sem annars voru að berjast við meinið. 

3.2 Blóðtökur til lækninga verða blóðgjafir til lækninga 

Á átjándu öld eða árið 1749 er talið að því hafi fyrst verið velt upp að gefa blóð 

vegna blóðmissis, en það var Frakkinn Cantwell sem það gerði. Fæðingarlæknirinn 

Blundell og starfsmenn hans gerðu nokkrar tilraunir til blóðgjafa milli manna. Fyrsta 

skráða blóðgjöfin var framkvæmd af Blundell og starfsmönnum hans 22. desember 

1818. Blundell og starfsmenn hans framkvæmdu tíu blóðgjafir til sængurkvenna á 

árunum 1818 – 1829. Talið er að einungis fjórar af þessum tíu blóðgjöfum þeirra hafi 

heppnast. Blundell lýsti aðferð við að dæla blóði beint frá gjafa í þega árið 1824, þó 

ekki séu til neinar heimildir um að hann hafi gert slíka tilraun. Blundell hætti öllum 

læknisstörfum árið 1830. Talið er að margar tilraunir hafi verið gerðar víða í Evrópu á 

árunum eftir að Blundell lauk störfum. Fyrsta skráða blóðgjöfin í Rússlandi var 

framkvæmd árið 1832, en ekki eru til heimilidir um blóðgjöf í Bandaríkjunum fyrr en 

árið 1854. Svissneski læknirinn J. Roussell var fyrstur til að flytja blóð beint úr gjafa til 

þega árið 1865 (Learoyd, 2012). 

 

Mynd 3.1 Dr Roussell frá Genf að gefa konu blóð beint frá sjálfboðaliða árið 1882  
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3.3 Blóðflokkarnir  

Á þessum árum skorti sárlega þekkingu; menn þekktu ekki sýkingar, hvernig þær 

urðu til, hvernig þær þróuðust eða hvernig átti að mæta þeim. Engin þekking var á 

blóðflokkunum og þó að menn gerðu sér grein fyrir nauðsyn blóðsins voru þeir að 

glíma við kekkjun, höfnun, sýkingar og fleiri neikvæðar afleiðingar blóðgjafa. Það var 

ekki fyrr en í byrjun 20. aldar sem þekkingin fer að verða það mikil að blóðgjafir fara 

að verða markvissar og skila árangri að einhverju marki. Þá voru komnar fram 

nothæfar sótthreinsunaraðferðir, þróaðir höfðu verið nothæfir storkuvarar og Karl 

Landsteiner uppgötvaði blóðflokkana ABO um aldamótin, en við það urðu í raun 

kaflaskil varðandi blóðgjafir  (Learoyd, 2012). Á Íslandi greindi Stefán Jónsson læknir 

fyrstur blóðflokka. Árið 1921 rannsakaði hann um 800 Íslendinga og komst þá þegar 

að þeirri niðurstöðu að O blóðflokkurinn væri algengur hjá Íslendingum í samanburði 

við það sem fannst hjá Dönum (Ólafur Jensson, 1994). Prófessor Níels Dungal var 

annar sem hafði alla tíð mikinn áhuga á blóðflokkafræðum. Hann hafði greinilega 

mikinn áhuga á því að börn væru rétt feðruð og skrifaði hann ítarlega grein um 

hvernig nota mætti blóðflokkagreiningu til að útiloka að ákveðnir menn væru feður 

barna sem þeir ekki vildu kannast við. Níels skrifaði grein um blóðflokkagreiningar í 

barnsfaðernismálum árið 1932 í Eimreiðina. Þar segir hann m.a.: 

 

Það er á allra vitorði, að eiðurinn er lélegt sönnunargagn, og gildi hans 

rýrnar að sama skapi og fólkið missir trúna á helvíti og  aðrar  þær 

hrellingar, sem  kirkjan hefur hampað framan í menn. Enginn efast víst um,  

að gangurinn í mörgum þessum málum yrði að minsta kosti stundum 

nokkuð annar, ef hægt væri að fá óræka sönnun fyrir því, hvort ákveðinn 

maður er faðir að tilteknu barni eða ekki. Það vantar mikið á að vísindin sé 

komin svo langt, að það sé hægt. En þessi möguleiki,  sem  er  þó ekki svo 

ýkja sjaldan til,  nl. að hægt sé að útiloka  vissa  menn, verður  áreiðanlega  

til þess,  að a.m.k. konurnar  þora síður að gefa rangan framburð, þar sem 

þær eiga blóðprófið yfir höfði sér. Ég er sannfærður um, að það mundi auka 

til muna öryggi þeirra mála, sem annars væri vafasöm. (Níels Dungal, 

1932) 

 

Blóðgjafir og þær framfarir sem urðu í læknavísindunum með tilkomu þeirra verða 

seint ofmetnar. Blóðgjafir voru fyrstu árin fyrst og fremst notaðar vegna mikils 

blóðmissis hvort sem var við fæðingar, aðgerðir eða slys. Í dag eru blóðgjafir 

vissulega notaðar við þessar sömu aðstæður, en ekki síður vegna blóðsjúkdóma af 
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ýmsu tagi. Börn sem fæðast í dag t.d. með sigðkornablóðleysi, lifa eðlilegu lífi fyrir 

utan það að þurfa reglulega blóðgjöf, en áður þroskuðust börn með slíka sjúkdóma 

ekki eðlilega og dóu fyrir aldur fram. Í dag er hægt að lækna margar tegundir 

krabbameina s.s. hvítblæðis vegna blóðgjafa og svo mætti lengi telja. 

 

3.4 Bakgrunnur blóðgjafa á Íslandi 

Áfram hélt þróunin um heiminn og menn öðluðust smám saman meiri og meiri 

þekkingu á blóðgjöfum. Blóðgjafaþjónusta um heiminn var fyrst og fremst á höndum 

sjálfboðaliðasamtaka og sama átti við um Ísland. Fyrsta sveit íslenskra blóðgjafa var 

Rover sveit skáta, Væringjafélagið í Reykjavík, sem stofnuð var 1935. Þessir skátar 

voru blóðflokkagreindir og skuldbundu sig til að gefa blóð þegar á þurfti að halda. 

Fyrir þessa formlegu sveit voru það aðallega lækna- og hjúkrunarnemar sem gáfu 

blóð ef á þurfti að halda. Konur þóttu ekki jafn góðir blóðgjafar og karlar og var reynt 

að fá lögregluþjóna til að gefa, en yfirmenn lögreglunnar höfnuðu þeirri umleitan 

lækna (Skátarnir gefa sjúku og slösuðu fólki blóð sitt, 1940). Upp úr Roversveitinni 

varð svo til „Blóðgjafasveit skáta í Reykjavík“ sem stofnuð var 1939, stofnendur 

hennar töldust allir þeir skátar sem gefið gátu blóð. Meðlimir sveitarinnar voru 

blóðflokkaðir og fóru í læknisskoðun tvisvar á ári. Meðlimum sveitarinnar var jafnframt 

uppálagt að lifa heilbrigðu líferni þar sem áfengi og tóbak skyldi notað hóflega 

(Skátarnir gefa sjúku og slösuðu fólki blóð sitt, 1940). 

Á þessum tíma var blóð ekki geymt og því var blóðgjafa stefnt upp á sjúkrahús þar 

sem hann beið fyrir utan skurðstofur eða annan stað þar til á þurfti að halda. Þegar 

þurfa þótti var blóðgjafanum trillað inn og sett slanga milli blóðgjafans og blóðþegans 

og látið renna á milli. Blóðgjafinn var látinn liggja hærra en sjúklingurinn svo blóðið 

rynni betur. Misjafnt var hversu mikið blóð var gefið hverju sinni, allt frá 70ml til eins 

lítra. Fór það aðalllega eftir því hvað var talið þurfa mikið. Árið 1941 stóð Rauði kross 

Íslands fyrir stofnun eiginlegrar blóðgjafaþjónustu að enskri fyrirmynd. Það var svo 

árið 1947 sem Ragnheiður Ólafsdóttir skrifaði harðorða grein í Þjóðviljann um 

aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum. Þar segir hún orðrétt varðandi 

nauðsyn blóðbanka: 
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Hvað hefur svo landlæknir gert til tryggingar því, að sjúklingar og slasað 

fólk þurfi ekki að lognast út af í höndum læknanna vegna þess að 

sjúkrahúsin eiga ekki blóðvatn í eigu sinni til að dæla inn í þá, sem mæddir 

eru af blóðláti. Mér er því miður nærkunnugt dæmi. Allir vita, að hersveitir 

Bandamanna höfðu nægilegt blóðvatn, hvar sem þær fóru, sem unnið hafði 

verið úr frjálsum og skipulögðum blóðgjöfum almennings í heimalöndunum. 

Nutu margir Íslendingar að sögn góðs af þessum ríkidómi hersins, er hér 

var. Í Svíþjóð, þar sem ég þekki til, og svo mun vera annars staðar, hafa 

sjúkrahús aðgang að blóðbanka. Hér ríkir það úrelta fyrirkomulag, að 

nokkrir skátapiltar og stúlkur gefa blóð öðru hvoru. Hvers vegna skipar 

ríkisstjórnin ekki landlækni, að útvega sjúkrahúsum okkar blóðvatn og 

skipuleggja blóðbanka almennings? (Ragnheiður Ólafsdóttir, 1947) 

 

Á þessum skrifum má ráða að hér hafi herinn haft einhverjar blóðbirgðir á 

sjúkrahúsum meðan hann var hér og hef ég heyrt um dæmi þess að menn hafi farið í 

aðgerðir á sjúkrahúsum hersins. 

Það er svo Níels Dungal, forstöðumaður Rannsóknarstofu Háskólans sem skrifaði 

um mikilvægi þess að stofna eiginlegan blóðbanka árið 1948 í stúdentablaðið. Af 

skrifum hans má ætla að þegar hafi verið kominn góður skriður á það mál:  

 

Blóðbanki í Reykjavík. Í ráði er að reisa blóðbanka hér í Reykjavík á 

næsta ári, og reynir þá á þegnskap og skilning almennings. Allir vilja fá 

blóð, þegar þeir eiga líf sitt undir blóðgjöfinni, en reynzlan hefur sýnt, að 

það getur verið mjög miklum erfiðleikum bundið, að ná í rétt blóð í suma 

sjúklinga og er engin viðunandi lausn á því önnur en blóðbanki, þar sem 

ávallt er hægt að taka út blóð hverrar tegundar sem er. Á slíkur banki að 

geta séð öllu landinu fyrir blóði, en megnið af því verður að taka í Rvík. Sá, 

sem leggur inn í þann banka einu sinni á ári, leggur fram sinn skerf til heilsu 

annarra og sennilega verða þeir margir, sem eiga inni í blóðbankanum, þótt 

innieign þeirra sé ekki mikil í öðrum bönkum. En verið getur, að ánægjan 

verði engu minni af þeirri inneign, sem lögð er inn vegna heilsu annarra. 

(Níels Dungal, 1948) 

 

Hinn eiginlegi Blóðbanki okkar var svo loks stofnaður í nóvember 1953 í húsnæði 

við Barónsstíg í Reykjavík. Blóðbankinn var í því húsnæði í 54 ár. Blóðbankinn flutti 

starfsemi sína að Snorrabraut 60 árið 2007, en húsnæðið við Barónstíg var löngu 

orðið of lítið fyrir alla þá starfsemi sem þar fór fram  (Atli Sigþórsson, 2013). 

3.5 Þróun og gæði 

Með tilkomu Blóðbankans var farið að geyma blóð og var strax í upphafi hægt að 

geyma blóðið í þrjár vikur. Þrátt fyrir að í Bandaríkjunum hafi þremur árum áður en 
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Blóðbankinn var stofnaður verið farið að nota einnota poka til geymslu blóðsins var 

byrjað að safna blóði á glerflöskur hér á landi. Glerflöskurnar voru þvegnar hjá 

Lyfjaverslun ríkisins ásamt margnota gúmmíslöngum sem notaðar voru með 

flöskunum. Árið 1968 var byrjað að nota einnota poka og snúrur við geymslu og 

flutning blóðs samhliða gler- og gúmmíslöngum (Ólafur Jensson, 1994). Notast var 

við einnota plast ásamt margnota gleri og gúmmíi allt fram til 1970. Það var ekki fyrr 

en bruni varð í Lyfjaverslun ríkisins við Borgartún í byrjun apríl árið 1970 að hætt var 

að nota margnota glerflöskur og gúmmíslöngur. Þá fyrst tóku einnota plastpokar með 

andstorkuefni alfarið við. Geymslutími blóðsins hélst þó áfram sá sami, eða þrjár 

vikur. Það var ekki fyrr en árið 1984 sem komu fram nýir pokar sem bæði voru með 

andstorkuefni og næringarlausn að geymslutími blóðsins lengdist úr þremur vikum í 

fimm. Í dag er geymslutími blóðsins sex vikur eða 42 dagar (Atli Sigþórsson, 2013). 

 

3.6 Blóðsöfnunin 

Blóðbankinn hefur alltaf notið mikillar velvildar í samfélaginu og gengu 

blóðsafnanir afar vel fyrstu áratugina. Blóðsöfnun jókst jafnt og þétt í takt við aukna 

notkun spítalanna og náði Blóðbankinn vel að halda í við þörfina. Þann 1.febrúar 

1967 var tekin í notkun blóðsöfnunarbifreið R.K.Í. sem fór víða um land og safnaði 

blóðgjöfum. Einkunnarorð söfnunarinnar var: „Bjargið lífi - gefið blóð“ (Gefið blóð til 

að bjarga mannslífum, 1968). Það kom þó fram bakslag á níunda áratugnum sem 

mátti rekja til hræðslu í íslensku samfélagi sem og um heim allan. Hræðslan tengdist 

HIV og fækkaði blóðgjöfum hér á landi sem og annars staðar í heiminum í fyrsta 

skipti frá því Blóðbankinn tók til starfa þrjátíu árum áður. Níundi áratugurinn 

einkenndist af þessum varnarviðbrögðum almennings og varð Blóðbankinn því að 

snúa vörn í sókn. Sett var í gang mikil fræðsla til almennings þar sem ólíkar leiðir 

voru notaðar til markaðssetningar. Árið 1985 var farið að skima allt blóð fyrir HIV og 

lifrarbólgu B og þurfti að koma þeim upplýsingum til almennings (Alnæmi, 1986). 

Blóðgjafir voru nauðsynlegar og öruggar og Blóðbankinn þurfti sárlega á 

blóðgjöfunum að halda. Það tókst nokkuð að halda í horfinu, en það var þó ekki fyrr 

en upp úr 1990 sem söfnunarkúrfan fór að fara upp á við aftur. 
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Mynd 3.2 Söfnun heilblóðs á Íslandi 

 

Mikilvægt er að hafa í huga að blóðgjöf er í raun líffæragjöf og getur líkaminn 

auðveldlega hafnað blóðgjöf ef mótefnamisræmi er til staðar. Þess vegna er afar 

mikilvægt að gerðar séu allar nauðsynlegar prófanir á blóðinu. Jafn mikilvægt er líka 

að rétt blóð sé gefið í fyrir hvern og einn sjúkling og öllum gæðastöðlum sé fylgt. Sem 

fyrr segir er blóð alltaf veiruskimað fyrir HIV, lifrarbólgu-B og lifrarbólgu-C. Fyrir 1992 

var ekki gerð veiruskimun á blóði fyrir lifrarbólgu-C og var það svo um allan heim.  Nú 

er vitað að margir sem fengu blóð fyrir árið 1992 smituðust við blóðgjöf af lifrarbólgu-

C. Í dag hefur víða markvisst verið reynt að finna þetta fólk og var t.a.m. farið í 

allsherjar leit í Svíðþjóð fyrir nokkrum árum þar sem allir sem höfðu fengið blóð fyrir 

tíma skimunar á lifrarbólgu-C voru kallaðir inn til blóðprufu. Miðað við fjölda smitaðra 

einstaklinga sem fundust við þessa leit í Svíþjóð, má ætla að á Íslandi hafi um 50 

Íslendingar smitast af lifrarbólgu-C við blóðgjöf fyrir 1992, eða fyrir skimun.  

Yfirlæknir blóðbankans hefur ítrekað vakið athygli á þessu máli og farið þess á leit 

við Landlæknisembættið að farið verði í allsherjar leit sambærilega þeirri sem gerð 

var í Svíþjóð.  

 

Ég held að það sé mikilvægt að heilbrigðisyfirvöld á Íslandi taki mið af 

reynslu annarra landa. Og ráðleggingar okkar í Blóðbankanum til 
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heilbrigðisyfirvalda hafa um árabil verið þær að við litum til, til dæmis 

Svíþjóðar, sem árið 2007 fór út í ráðstafanir til þess að láta alla þá sem 

hafa þegið blóð fyrir 1992 fara í lifrarbólgu C próf,“(RÚV, 2013).  

Í sama viðtali hjá RÚV segir Sveinn (2013)  „Og við höfum á liðnum 

árum sent fjölmörg erindi um þetta tiltekna mál. Við höfum ítrekað þau 

erindi og við teljum raunar að stjórnsýslan eigi að vera með þeim hætti að 

það sé tekið mið af slíku. Það fari allavega í gang einhver markviss vinna 

við þetta.“ (RÚV, 2013)  

 

Við þessu var ekki brugðist á markvissan hátt og enn hefur ekkert markvisst verið 

gert af hálfu heilbrigðisyfirvalda. Yfirlæknir Blóðbankans kom skilaboðum til 

almennings með því að koma fram í fjölmiðlum, þar sem hann hvatti fólk til að leita á 

næstu heilsugæslustöð ef það hafði fengið blóðgjöf fyrir 1992 og láta athuga hvort 

það væri mögulega smitað af lifrarbólgu-C. Í grein á ruv.is var fjallað um þetta og 

segir þar m.a.: 

 

Eftir að byrjað var að skima fyrir lifrarbólgu C í blóði blóðgjafa hér á landi 

fyrir rúmum tuttugu árum, ákváðu heilbrigðisyfirvöld frekar að rekja smitaða 

blóðgjafa og þá sem fengið höfðu blóð frá þeim, heldur en að bjóða upp á 

allsherjar rannsókn fyrir þá sem þegið höfðu blóð áður en skimun hófst. 

Niðurstaðan varð, eins og fram hefur komið, að yfir tuttugu einstaklingar 

fundust sem smitast höfðu af lifrarbólgu C eftir að hafa fengið blóðgjöf frá 

smituðum blóðgjafa (RUV, 2013). 

 

Eins og áður segir má gera ráð fyrir að um fimmtíu einstaklingar hafi smitast hér 

við blóðgjöf fyrir 1992. Í Svíðþjóð og víðar var því farin sú leið fyrir nokkrum árum að 

senda bréf á alla sem vitað var um að fengið hefðu blóð fyrir 1992 og benda þeim á 

að láta athuga sig með tilliti til lifrarbólgu-C. Ef slíkt hið sama væri gert hér má því 

ætla að hægt væri að finna um 30 smitaða einstaklinga. Einstaklingur með 

lifrarbólgu-C smit getur verið einkennalaus um margra ára skeið, en jafnframt getur 

smit valdið einkennum sem erfitt er að greina og valdið geta skaða til framtíðar. Því er 

í raun mikið í húfi að finna mögulega smitaða einstaklinga, meðhöndla þá og koma 

þannig í veg fyrir framtíðarheilsubrest meðal þeirra. 

 

 



  

32 

4 Skipulag Blóðbankans 

Skipulagsheild er hópur einstaklinga sem vinna saman að sameiginlegum 

markmiðum. Vinna þessara einstaklinga er með formlegum og skipulegum hætti og 

tryggir skilvirkni með verkaskiptingu og sérhæfingu. Samkvæmt Buchanan og 

Huczynski (2004) skiptast skipulagsheildir í fjóra meginþætti: formgerð, stefnu, 

starfsmenn og tækni. Formgerð skilgreinir verkaskiptingu innan skipulagsheildarinnar 

og samhæfingu milli deilda. Innan skipulagsheilda er líka ákveðin pólitík, pólitískt kerfi 

þar sem sumir einstaklingar hafa stjórn yfir öðrum.      

Skipulagsheildir hafa þróast meira yfir í lífrænt skipulag á síðari tímum. Áður 

einkenndist skipulag af stigveldi þar sem það var hólfað niður, miðstýrt og lagskipt. 

Skipulag hefur æ meira þróast í átt til lífræns skipulags þar sem flæði milli 

deilda/hólfa er meira, samvinna hefur aukist og æ meira er unnið þverfaglega að 

lausnum. Þannig má segja að þróunin hafi verið frá skrifræði og miðstýringu í átt til 

sveigjanlegs skipulags og dreifstýringu. Það má segja að það liggi í orðanna hljóðan 

að sveigjanlegt skipulag eigi auðveldara með að taka upp nýjungar og aðlagast. 

Sama má segja um dreifstýringu, að því dreifstýrðara sem skipulagsheild er því 

auðveldara á skipulagið með að aðlagast breytingum enda um leið sveigjanlegra. 

Lífræn nálgun nútímans hefur opnað nýja sýn á skipulagsheildir og þróun 

stjórnunarkenninga síðustu áratuga hefur tekið mið af því (Rainey, 2009b). 

Skipulagsheildir þurfa ákveðið skipulag til að samræma mismunandi verkefni en 

skipulag ákvarðar hver á að framkvæma verkefnin, hvernig á að framkvæma þau og 

með hverjum. Hvernig samþættingunni er náð ræðst af því hvernig skipulagið lítur út 

(Mintzberg, 1983). 

4.1 Stjórnskipulag  

Samkvæmt skilgreiningum Ómars H. Kristmundssonar og Steinunnar Hrafnsdóttur 

(Steinunn Hrafnsdóttir og Ómar H. Kristmundsson, 2008) er skipulag stofnana kallað 

stjórnskipulag. Stjórnskipulagi er ætlað að lýsa hlutverki lykilstarfsmanna og skýra 

hvar boðvald og ábyrgð liggur. Skipurit er oft notað til að lýsa þessum þáttum á 

myndrænan hátt. Þar sem boðvald gengur lóðrétt niður skipuritið. Boðvald felur í sér 

rétt yfirmanns til að gefa starfsmanni fyrirmæli, krefjast upplýsinga og taka ákvarðanir 

sem snerta vinnu hans.  
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4.1.1 Nokkur meginhugtök stjórnskipulags 

Ábyrgð innan stjórnskipulags felur í sér skyldur gagnvart yfirmönnum og/eða 

umbjóðendum. Hún getur falið í sér skyldur stjórnanda til að upplýsa um og skýra 

ákvarðanir sínar og til að taka afleiðingum mistaka og/eða vanrækslu. Stigveldi er 

jafnframt eitt grundvallarhugtaka stjórnskipulags og er eitt af einkennum skrifræðis. Í 

stigveldi eykst boðvald og stjórnunarverkefnum fjölgar eftir því sem ofar dregur í 

pýramídann eða skipuritinu. Stigveldi felur í sér greinaskipta eða pýramídalagaða 

formgerð sem einkennir margar stórar skipulagsheildir. Fyrirmælakeðja er hluti af 

stigveldi og felst í boðvaldslínu eða keðju frá yfirmanni til starfsmanna á lægsta 

stjórnunarstigi.  

Stjórnunarlag felur í sér eina eða fleiri stjórnunareiningu t.d. deild eða svið sem 

heyrir undir boðvald næstu stjórnunareiningar fyrir ofan í skipuritinu. Eftir því sem 

stjórnunarlögin eru fleiri þeim mun hærri er stjórnunarpýramídinn. Lengd 

fyrirmælakeðjunnar fer eftir fjölda stjórnunarlaga eða þrepa. Einföld fyrirmælakeðja 

felur í sér óskipt boðvald (e. unit of command) þ.e. að hver starfsmaður hefur aðeins 

einn yfirmann. Stjórnunarspönn lýsir því hve marga starfsmenn hver yfirmaður hefur 

en hún er víð ef starfsmenn eru margir en þröng ef þeir eru fáir. Formgerð 

skipulagsheildar lýsir þeim afmörkuðu starfseiningum sem mynda skipulagsheildina, 

innbyrðis tengslum hennar og samhæfingu. Hvort formgerð er lárétt eða lóðrétt fer 

eftir innbyrðis afstöðu starfseininganna. Lárétt formgerð felur í sér flokkun 

starfseininga á sama stjórnunarstigi en lóðrétt skipting lýsir fjölda stjórnunarstiga.  

Starfadeildir eru þær starfseiningar sem koma beint að þjónustu. Ef starfadeildir 

eru fleiri en ein er algengast að flokka þær eftir hlutverki, notendahópum eða 

landsvæðum. Stoðdeild hefur það hlutverk að samhæfa verkefni starfadeilda og 

aðstoða þá sem starfa innan skipulagsheildarinnar með ýmsum hætti. Stoðdeild 

gengur gjarnan þvert á skipulag í skipulagsheildum nútímans og er því lárétt í 

skipuriti. Stoðdeild sinnir ýmsum verkefnum fyrir stjórnendur en hefur ekki boðvald 

yfir starfadeildunum (Steinunn Hrafnsdóttir og Ómar H. Kristmundsson, 2008).   

Blóðbankinn er lífræn skipulagsheild þar sem starfadeildirnar tvær; blóðsöfnun og 

blóðgjafar annars vegar, og þjónusta og vinnsla hins vegar eru lóðrétt í skipuritinu. 

Þessar tvær starfadeildir eru í þjónustuhlutverki. Blóðsöfnunin veitir bjóðgjöfum og 

spítölum þjónustu en þjónusta og vinnsla veitir spítölunum nær eingöngu þjónustu. 

Stoðdeildirnar tvær; rannsóknir og nýsköpun annars vegar, og gæðamál hins vegar 
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ganga þvert á skipuritið og hafa miklu hlutverki að gegna við alla starfsemi bankans,  

sjá mynd 4.3. 

4.2 Opinberar stofnanir 

 Opinberar stofnanir hafa verið skilgreindar sérstaklega í fræðunum. Opinberar 

stofnanir eru um margt ólíkar eiginlegum fyrirtækjum. Þetta á ekki síst við vegna þess 

að stjórnendum opinberra stofnana er oft þröngur stakkur sniðinn. Stjórnendur eru 

háðir kjarasamningum opinberra starfsmanna og ósveigjanlegu starfsmannakerfi.  

Opinberar stofnanir eru yfirleitt háðar fjárveitingu frá ríkinu og hafa yfirleitt meginhluta 

tekna sinna frá ríkissjóði með einum eða örðum hætti. Tekjur Blóðbankans eru 

nánast allar háðar fjármögnun ríkisins. Einstaka verkefni hefur þó Blóðbankinn unnið 

með erlendum einkaaðilum sem Blóðbankinn hefur fengið greitt fyrir. Jafnframt seldi 

Blóðbankinn á tímabili blóðvökva erlendis til lyfjafyrirtækja. Megintekjurnar koma þó 

frá ríkinu í gegnum sölu blóðhluta til sjúkrastofnana.   

 Margir fræðimenn hafa teiknað upp og sett fram líkön um hvernig rétt sé að 

skilgreina muninn á opinberri stofnun og einkarekstri. Allir eiga það sameiginlegt að 

setja einkarekið fyrirtæki á annan enda líkansins og opinbera skipulagsheild sem að 

fullu er fjármögnuð af hinu opinbera á hinn endann. Þar á milli koma svo 

hálfopinberar stofnanir, einkarekin fyrirtæki sem eiga þó að hluta eða öllu leyti tilvist 

sína undir því að hið opinbera kaupi af því vöru eða þjónustu, félagasamtök sem eru 

að einhverju leyti fjármögnuð af ríkinu og svona mætti lengi telja. Skilgreiningar 

Bozeman frá 1987 og Lindblom frá 1953 lýsa þessum mun ágætlega (Rainey, 

2009a).  Það má teikna hugsunina bak við líkönin upp á þann hátt sem gert er í mynd 

4.1 og staðsetja Blóðbankann við hægri endann sem opinbera stofnun að öllu leyti í 

eigu ríkisins, með litlar tekjur frá markaði.  
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Mynd 4.1 Staða Blóðbankans með tilliti til fjámögnunar og eignarhalds (Rainey, 2009a) 

 

Mynd 4.2 Staða Blóðbankans með tilliti til pólitískra og fjárhagslegra yfirráða 

(Rainey, 2009a) 

 

Myndin var aðlöguð af Erlu Hlín Hjálmarsdóttur (Erla Hjálmarsdóttir, 2014), 

höfundur greindi staðsetningu Blóðbankans í samhengi líkansins. Í þessu líkani er 

erfiðara að staðsetja Blóðbankann. Blóðbankinn er opinber stofnun kostuð með 

skattpeningum, þar eru stundaðar rannsóknir og bankinn hefur lítinn hluta sinna 

tekna af sölu á markaði. Samkvæmt þessum skilgreiningum tel ég eðlilegt að 

staðsetja Blóðbankann hægra megin rétt neðan miðju á módelinu.  

  Blóðbankinn 
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4.3 Skipulagsheildin Blóðbankinn 

Blóðbankinn á Íslandi er hluti af Landspítalanum og tilheyrir aðgerðasviði, sjá 

skipurit Landspítala í viðauka IV. Umboðskeðjan eða fyrirmælakeðjan frá æðsta 

stjórnvaldi til yfirmanns Blóðbankans er eftirfarandi: hún gengur frá heilbrigðis-

ráðherra sem er æðsti maður allrar heilbrigðisþjónustu, til forstjóra Landspítala, frá 

honum til sviðsstjóra aðgerðasviðs og loks til yfirlæknis Blóðbankans. Þannig má 

segja að boðleið heilbrigðisráðherra til yfirlæknis sé nokkuð löng, sem ætti þó ekki að 

þurfa að vera vandamál ef boðleiðirnar eru skýrar og öruggar. Heilbrigðisráðuneytið 

ber ábyrgð á allri heilbrigðisþjónustu í landinu og þar með talið blóðbankaþjónustu. 

Samkvæmt 7. grein reglugerðar nr. 441/2006 er starfandi ráðgjafanefnd um fagleg 

málefni blóðbankaþjónustu innan heilbrigðisráðuneytisins. Nefndin kom saman á 

fyrsta fundi árið 2010, síðan liðu fjögur ár þar til nefndin hittist næst eða haustið 2014. 

Nefndinni er ætlað að vera heilbrigðisyfirvöldum, Landspítala og blóðbanka til 

ráðuneytis um hvaðeina er lýtur að faglegum þáttum og öryggissjónarmiðum 

blóðbankaþjónustunnar. Nefndin skal meðal annars fjalla um hvar neyðarbirgðir 

blóðhluta skuli vera staðsettar og hvernig tryggja megi að blóðbirgðir séu 

nægjanlegar á hverjum tíma, en þannig að fyrningu blóðhluta vegna neyðarbirgða sé 

haldið í lágmarki. Yfirlæknir blóðbanka hefur rétt til setu og þátttöku á öllum fundum 

ráðgjafanefndarinnar  (Reglugerð um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs 

nr. 441/2006). 

Samkvæmt skilgreiningum Mintzberg á gerð stofnana er Blóðbankinn hluti af 

sérfræðiskipulagi (e. professional beaurocracy) en Landspítalinn hefur mörg einkenni 

sérfræðiskipulags. Má þar nefna þætti eins og stöðlun starfseminnar, stofnunin er á 

föstum fjárlögum, skipulagi skipt upp eftir sérgreinum og vald sérfræðinga yfir þeirri 

starfsemi sem snýr að þeim er mikið. Ef við lítum á Blóðbankann sérstaklega sem 

eina skipulagsheild er hann á sama hátt sérfræðingsskipulag með staðlaða starfsemi, 

þó starfsemin taki breytingum eftir þróun og framförum sem verða. Skipulagi 

starfseminnar er skipt upp eftir sérgreinum og vald sérfræðinga innan 

stofnunarinnar/deildarinnar er mikið. Erfitt er beint að segja að Blóðbankinn sé á 

föstum fjárlögum, en greitt er fyrir notaða blóðhluta og Blóðbankanum ber að 

framleiða nægilegt magn blóðs til að standa undir þörf í landinu. Þannig er 

Blóðbankinn ekki háður því að selja allt það sem hann framleiðir, en hefur skyldur 

varðandi það að alltaf sé til nóg. Hvatinn til þess að framleiða ekki of mikið er fyrst og 
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fremst að stuðla að skilvirkni og hagkvæmni, en einnig skiptir faglegur metnaður þar 

máli.  

4.3.1 Uppbygging Blóðbankans 

Skipurit Blóðbankans er bæði lóðrétt og lárétt og felur í sér ákveðin einkenni 

fléttuskipulags. Æðsti yfirmaður er yfirlæknir, sem jafnframt er hluti af rekstrarráði. 

Rekstrarráð skipa yfirlæknir, deildarstjóri blóðsöfnunar, deildarstjóri blóðhlutavinnslu, 

gæðastjóri og forstöðumaður rannsókna og þróunar (sjá viðauka V). Deildarstjórar 

eru, líkt og yfirlæknir, staðsettir lóðrétt í skipulaginu og hafa þannig beint boðvald 

niður skipulagið og bera beina ábyrgð. Þar undir koma faglegir forstöðumenn, en 

lárétt á skipulagið starfar svo forstöðumaður gæðamála og forstöðumaður rannsókna 

og nýsköpunar. Þeir bera þannig ekki beint boðvald, en starfa þvert á skipulagið með 

öllum einingum innan Blóðbankans. 

 

Innra skipulag Blóðbankans má sjá á mynd 4.3 hér að neðan, en eins og sést 

ganga stjórnun gæðamála og rannsókna og nýsköpunar þvert á skipulagið. 

Skipulagið er  bæði lóðrétt og lárétt, og ber einkenni svokallaðs fléttuskipulags 

(e.matrix structure). 

 

Mynd 4.3 Innra skipulag Blóðbankans 

 

Næsta stjórnunarlag innan Blóðbankans er gæðaráð. Gæðaráð samanstendur af 

átta forstöðumönnum, yfirlækni og lækni blóðsöfnunar. Mikið er um sérhæfð störf 
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innan Blóðbankans þar sem sérþjálfaðir og sérhæfðir starfsmenn bera ábyrgð á 

sínum störfum. Skipulagið er fremur flatt, hver stjórnandi hefur ekki marga 

undirmenn, stjórnunarspönn er stutt og ekki eru mörg stjórnunarlög og þar af leiðandi 

má segja að yfirbygging sé hlutfallslega mikil. Af 46,4 stöðugildum skiptast 

stöðugildin með eftirfarandi hætti: 5,6 ófaglærðir, 3,6 læknar, 13,1 hjúkrunarfræðingur 

og 23,1 lífeinda- og náttúrufræðingur. 

Skipulag Blóðbankans er lífrænt og starfa einingar mikið saman og er þverfagleg 

vinna áberandi. Mikilvægt er við jafn umfangsmikið gæðakerfi, sem gæðakerfi 

Blóðbankans er, að samvinna sé mikil og oft á tíðum ítarleg. Nú er t.d. 

stofnfrumuvinnsla Blóðbankans að vinna að því að fá Jacie vottun sem krefst mikillar 

samvinnu milli deilda þar sem margir þættir þurfa að vinna saman og allt þarf að 

ganga eins og tannhjól til þess að markmið vottunar náist. Jacie er gæðakerfi sem 

lýtur að öllu sem snýr að stofnfrumum, hvort sem um er að ræða rannsóknir, söfnun, 

vinnslu eða gjafir. Vinna við Jacie vottun hefur nú staðið í nær tvö ár og standa vonir 

til þess að geta fengið frumúttekt vorið 2015. Jacie vottunarferlið er gott dæmi um þá 

samvinnu sem þarf að eiga sér stað í flóknu samspili margra þátta þar sem að 

vinnunni koma sérfræðingar frá öllum starfseiningum Blóðbankans.  
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5 Gæðamál 

Gæðakerfi Blóðbankans spilar mjög stóran sess í öllu starfi innan bankans. Það er 

vart ofsögum sagt að allt starf innan Blóðbankans sé skráð í gæðakerfinu og mikið 

lagt upp úr verklagsreglum, vinnuleiðbeiningum og að þeim sé fylgt.  

5.1 Bakgrunnur og skilgreining gæðastjórnunar 

Gæðastjórnun varð til sem fræðigrein um miðja 20. öld. Þekktir brautryðjendur 

voru Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Shingo og Kondo. Þeirra þekktastur er 

sennilega W. Edward Deming sem setti gæðastjórnun fram í 14 punktum í 

metsölubók sinni „Out of the crisis“ 1986 (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór 

Ingason, 2007). Þessi fjórtán atriði eiga enn vel við og lýsa því vel um hvað 

gæðastjórnun snýst. 

Tafla 5.1 Grunnatriði gæðastjórnunar skv. Deming 

Grunnatriði gæðastjórnunar 

1 Skapa stefnufestu fyrir stöðugar umbætur á vöru og þjónustu og stuðla þannig að 
langtímaárangri, samkeppnishæfni og atvinnu. 

2 Tileinka sér nýja hugsun sem byggir á samvinnu sem allir græða á og koma þessari hugsun í 
framkvæmd með því að kenna og þjálfa starfsfólk, viðskiptavini og birgja. 

3 Byggja gæðin inn í vöruna frá upphafi til þess að eyða þörfinni fyrir stórfellt eftirlit. 

4 
Ekki horfa eingöngu á verð þegar teknar eru viðskiptalegar ákvarðanir, heldur lágmarka 
heildarkostnað til lengri tíma. Notast skal við fáa og góða byrgja og sambandið við þá skal 
byggja á trausti og tryggð. 

5 Stöðugar umbætur á öllum verkferlum sem koma að áætlanagerð, framleiðslu og þjónustu. Með 
þessu má framleiða betri vöru, auka framleiðni og lækka tilkostnað. 

6 Þjálfa alla starfsmenn, líka stjórnendur. 

7 
Leggja grunn að forystu sem hjálpar fólki til þess að vinna verkin betur og taka tillit til þess að 
fólk hefur misjafna getu, færni og metnað. Markmið forystu á að vera að hjálpa fólki til þess að 
gera betur. 

8 Eyða hræðslu starfsfólks, byggja upp traust og stuðla þannig að meiri skilvirkni. 

9 Brjóta niður múra á milli deilda og starfssvæða og samkeppni á milli deilda. Fólk úr mismunandi 
deildum þarf að vinna saman í hópum til þess að leysa vandamál er varða vörur eða þjónustu. 

10 
Eyða slagorðum þar sem krafist er gallalausrar framleiðslu og stóraukinnar framleiðni. Slík 
slagorð gera ekki gagn því grunnorsakir galla og lélegrar framleiðni liggja sjaldnast hjá 
starfsfólkinu. 

11 Ekki stjórna með markmiðum um tiltekið framleiðslumagn eða framleiðni, heldur með forystu 
sem hjálpar fólki til þess að vinna að stöðugum umbótum á gæðum og framleiðslu. 

12 Hætta að beita því sem rænir fólk starfsgleði, þar á meðal árlegu frammistöðumati og 
markmiðastjórnun. 

13 
Hvetja til menntunar og fræðslu með viðamiklu fræðslukerfi. Ekki er nóg að hafa góða 
starfsmenn, heldur þarf starfsmenn sem bæta sig sífellt með menntun. Þekking er mikilvæg 
undirstaða fyrir samkeppni. 

14 
Tryggja þátttöku allra. Yfirstjórnendur þurfa að skuldbinda sig til þess að innleiða umbætur og 
stuðla að framgangi þeirra. Þeir verða að vita nákvæmlega hvað þarf að gera og framkvæma 
það sem ofangreindir 13 punktar fela í sér. Stuðningur er ekki nóg, aðgerða er þörf. 
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Orðið gæði í íslensku orðabókinni er líkt við hnoss, hlunnindi, kosti og gæsku eða 

góðmennsku. Þar er einnig talað um að gæða eitthvað einhverju í samhenginu að 

auðga það (Árni Böðvarsson, 1983). Ég vil líta svo á að gæðakerfi sé í raun nokkurs 

konar auðgunarkerfi. Kerfið sem slíkt er notað til þess að auka kosti, framlegð og 

öryggi, í einu orði er kerfinu ætlað að auka gæði þess sem verið er að gera. Enska 

hugtakið gæði (e. quality) er dregið af latneska orðinu qualitas. Gæði eru metin sem 

kostir þess sem gert er á einum stað í samanburði við annað sambærilegt. 

Alþjóðlegu staðlasamtökin (International Organization for Standardization – ISO) 

skilgreina gæði sem „það að hvaða marki safn tiltekinna eðlislægra eiginleika uppfyllir 

kröfur“ (Staðlaráð Íslands, 2001). Þá er einkum átt við varanlegan eiginleika og 

áunnin gæði. Mat á gæðum má segja að sé mat á því hvort hlutirnir eru gerðir rétt í 

hvert sinn og hvort réttu hlutirnir eru gerðir. Til þess að gæði og þjónusta vinni saman 

er nauðsynlegt að símat eigi sér stað, mistökum sé útrýmt og dregið úr því eins og 

frekast er kostur að vinna þurfi hlutina aftur (Lemieuz, 1996). 

 

5.2 ISO gæðastaðlar 

ISO er stytting fyrir International Organization for Standardization og samtökin 

kallast á íslensku Alþjóðlegu staðlasamtökin. Samtökin eru með höfuðstöðvar sínar í 

Genf og að baki þeim standa landsstaðlastofnanir iðnríkja og þróunarlanda í öllum 

heimshlutum, þar á meðal Staðlaráð Íslands. ISO staðlarnir eru gefnir út sem 

alþjóðastaðlar og þeir fela í sér sammæli þjóða og hagsmunaaðila um það hvað 

teljist tæknistig samtímans á viðkomandi sviði (Staðlaráð Íslands, 2009). Sögu ISO 

staðlana má rekja aftur til ársins 1979 en í dag hafa þúsundir alþjóðastaðla verið 

gefnir út.  

Öllum fyrirtækjum sem stefna að ISO 9000 gæðavottun ber að túlka kröfur 

staðalsins með tilliti til eigin starfsemi og stefnu. Kröfur staðalsins eru eftirfarandi: 

(Staðlaráð Íslands, 2001).  

1. Áhersla á viðskiptavini. Meðal annars að hafa skilning á þörfum viðskiptavinanna, 
uppfylla kröfur og leitast við að fara fram úr þeim.  

2. Forysta. Leiðtogar fyrirtækis mynda samheldni um tilgang þess og hlutverk. Þeir 
skapa og viðhalda því umhverfi sem þarf til þess að starfsfólkið geti unnið að 
markmiðum fyrirtækisins.  

3. Þátttaka fólks. Starfsfólkið myndar kjarna fyrirtækisins og með þátttöku þess má 
nýta hæfileika þess í þágu fyrirtækisins.  
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4. Ferlisnálgun. Með því að líta á starfsemi fyrirtækis sem ferli er auðveldara að ná 
árangri.  

5. Kerfisnálgun í stjórnun. Ef ferlum fyrirtækis er stjórnað sem samfelldu innbyrðis 
kerfi er auðveldara fyrir fyrirtækið að ná markmiðum sínum.  

6. Stöðugar umbætur. Fyrirtækið ætti að stefna að stöðugum umbótum á 
heildarframmistöðu sinni. 

7. Staðreyndabundin nálgun í ákvarðanatöku. Fyrirtækið ætti að byggja ákvarðanir 
sínar á traustum grunni gagna og upplýsinga.  

8. Gagnkvæmur hagur í tengslum við birgja. Fyrirtækið og birgjar þess eru háðir 
hver öðrum. Það er hagur beggja að byggja upp tengsl sem efla gagnkvæma 
hagsmuni.  

 

Þegar tekin er ákvörðun um að sækjast eftir ISO gæðavottun er mikið lagt á 

stjórnendur jafnt sem starfsmenn. Oftast byggist innleiðing gæðakerfis á fyrirliggjandi 

kerfi og verklagsreglum sem leitast er eftir að aðlaga og bæta. Þessi ákvörðun þarf 

því að vera frá lykilstjórnendum komin, þar sem ferlið kostar bæði tíma og fjármuni og 

krefst þátttöku allra starfsmanna. Því þarf skýra sýn á þann árangur sem stefnt er að 

með innleiðingu gæðakerfis (Staðlaráð Íslands, 2009).  

5.3 Gæðakerfi og Blóðbankinn 

Blóðgjöf er skilgreind sem líffæragjöf enda um eiginlega flutninga frumna að ræða 

milli manna. Líkaminn getur hafnað blóðgjöf og við blóðgjöf geta komið fram ýmsar 

aukaverkanir. Ef einstaklingur fær í sig blóðkorn sem eru með mótefnavaka sem eru 

ekki á hans eigin blóðkornum myndast blóðflokkamótefni. Ekki einungis getur verið 

um blóðflokkamisræmi (ABO) að ræða heldur er vandamálið mun flóknara. Nú eru 

þekktir um 270 mismunandi blóðflokkamótefnavakar. Flestir mótefnavakarnir 270 

tilheyra 26 blóðflokkakerfum, þar eru Rhesus og MSN kerfin þeirra flóknust 

(Blóðbankinn, 2015). Því er afar mikilvægt að hægt sé að rekja blóðhluta allt frá því 

söfnun fer fram úr blóðgjafa og til þess að blóðið er gefið sjúklingi. Öflugt gæðakerfi 

með virku innra og ytra eftirliti tryggir skráningu og meðferð blóðsins á ferð sinni í 

gegnum Blóðbankann. Gæðakerfi getur þó aldrei komið í veg fyrir mannleg mistök, 

en til að minnka líkur á þeim er mikilvægt að vera með vel þjálfað starfsfólk sem 

vinnur undir hæfilegu álagi.  

5.4 Regluverkið um Blóðbankann 

Haustið 2003 skilaði Blóðbankinn áliti til heilbrigðisráðuneytisins um tilskipan 

Evrópusambandsins um blóðbankaþjónustu, þar sem lögð var áhersla á nauðsyn 
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þess að skilgreina skýrar hlutverk Blóðbankans á landsvísu (Blóðbankinn, 2013). Í 

apríl 2005 skilaði Sveinn Guðmundsson, yfirlæknir blóðbankans umsögn til 

heilbrigðisnefndar alþingis um breytingar á lyfjalögum og lögum um 

heilbrigðisþjónustu (Sveinn Guðmundsson, 2005). Þar sem lögð var áhersla á 

nauðsyn þess að skilgreina skýrar hlutverk Blóðbankans á landsvísu og fjárhagslegt 

sjálfstæði hans. 24. maí 2006 var loks sett reglugerð 441/2006, um söfnun, meðferð, 

varðveislu og dreifingu blóðs. Ákvæði reglugerðarinnar taka mið af tilskipunum 

Evrópuþings og ráðs um gæða- og öryggisstaðla á þessu sviði, svo og um tæknilegar 

kröfur. Samkvæmt reglugerðinni skal Landspítalinn Háskólasjúkrahús (LSH) 

starfrækja blóðbanka sem hefur með höndum blóðbankaþjónustu á landsvísu. Í 

reglugerðinni er gert ráð fyrir útibúi á Akureyri til blóðsöfnunar og blóðhlutavinnslu og 

að sjúkrahúsið þar og LSH geri með sér þjónustusamning um starfsemina. 

Reglugerðin miðar að því að skapa samhæfða blóðbankaþjónustu á landinu öllu, að 

tryggja nægilegan fjölda blóðgjafa, nægilegar blóðhlutabirgðir á hverjum tíma og 

dreifingu blóðhluta eftir þörfum innanlands. Landið skal vera sjálfbært með tilliti til 

blóðhluta og aðgengi landsmanna skal vera jafnt. Reglugerðin miðar einnig að því að 

blóðhlutar séu gefnir af fúsum og frjálsum vilja, án endurgjalds og að öryggi blóðþega 

og blóðgjafa sé tryggt.  

Samkvæmt reglugerðinni rann blóðbanki Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri inn í 

Blóðbankann í Reykjavík og varð hluti hans árið 2007. Á vormánuðum 2013 var 

ákveðið að hætta vinnslu blóðhluta á FSA og allt blóð flutt í Blóðbankann á 

Snorrabraut til vinnslu. Ástæður þessara breytinga árið 2013 voru nokkrar. Nokkru 

áður hafði vinnslu blóðflagna verið breytt, en fyrir breytingu þurfti fimm heilblóðspoka 

til að búa til eina blóðflögueiningu. Eftir breytingu þurfti átta heilblóðspoka til að vinna 

tvær einingar af blóðflögum. Þessar einingar sem settar eru saman í svokallað „pool“ 

þurfa að vera ákveðið háar í blóðflögum og vera af sama blóðflokki. Því getur skipt 

miklu að hafa úr sem mestu að moða, ef svo má að orði komast. Vinnslan á Akureyri 

hafði aldrei unnið nema rauðkornaþykkni úr heilblóðinu og því var í raun bæði 

blóðvökva (e. plasma) og blóðflögum hent. Með því að flytja heilblóðið til Reykjavíkur 

og vinna það þar er blóðið betur nýtt, en vissulega er flutningurinn mikill fram og til 

baka. Veður getur, og hefur haft áhrif og það hafa komið upp nokkur dæmi þess að 

ekki hefur verið hægt að flytja blóðið til Blóðbankans í Reykjavík vegna veðurs og 

það skemmst. Þau dæmi eru þó afar fá og ef útlit er fyrir að ekki verði hægt að fljúga 

yfir vetrarmánuðina er ekki safnað blóði á Akureyri og blóðgjafar beðnir að koma 
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síðar. Þessi breyting hefur virkað mjög vel og almenn ánægja er með hana, enda vita 

bæði blóðgjafar og starfsfólk að meira og betur er unnið úr blóðinu eftir breytingu en 

áður.  

Landlæknisembættið og Lyfjaeftirlit Ríkisins hefur eftirlit með Blóðbankanum 

sbr.26.gr  reglugerðar um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs. Í lögum um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 segir í 20. grein: „Landspítali er aðalsjúkrahús 

landsins og háskólasjúkrahús. Hann veitir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, m.a. á 

göngu- og dagdeildum, fyrir alla landsmenn og almenna sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa 

heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins. Hlutverk hans er að: „[...] 6. starfrækja 

blóðbanka sem hefur með höndum blóðbankaþjónustu á landsvísu“ (Lög um 

Heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Í lyfjalögum nr. 93/1994 segir m.a. í 3.grein: 

„Hlutverk Lyfjastofnunar er sem hér segir: [...] 10. Að hafa eftirlit með starfsemi 

blóðbanka hvað varðar m.a. meðferð, geymslu og meðhöndlun blóðs og 

blóðafurða“(Lyfjalög nr.93/1994) Um eftirlit landlæknis með starfsemi blóðbanka fer 

skv. VI. kafla í lögum um heilbrigðisþjónustu (Lög um Heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007) og lögum um landlækni (Lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007). 

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um starfsemi blóðbanka, skráningu 

aukaverkana, framkvæmd eftirlits o.fl. í reglugerð. Þær reglugerðir sem ná yfir 

blóðbankaþjónustu á Íslandi eru: Reglugerð um söfnun, meðferð, varðveislu og 

dreifingu blóðs nr. 441/2006 með breytingu (1.) 1024/2007, (2.) 411/2010 og (3.) 

625/2012. (Reglugerð um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs nr. 

441/2006) og reglugerð um gæði og öryggi við meðhöndlun frumna og vefja úr 

mönnum nr. 1188/2008 (Reglugerð um gæði og öryggi við meðhöndlun frumna og 

vefja úr mönnum nr. 1188/2008). 

5.5 Gæðakerfi Blóðbankans 

Gæðakerfi Blóðbankans skipar mjög stóran sess í allri starfseminni. Eins og fyrr 

segir er afar mikilvægt að geta rakið blóðið allt frá söfnun til gjafar. Blóðbankinn var 

fyrstur allra heilbrigðisstofnana á Íslandi til að taka upp vottað gæðakerfi og var 

Blóðbankinn ISO 9002 vottaður í mars árið 2000. Þá voru blóðsöfnun, 

blóðhlutavinnsla, veiruskimun, blóðflokkun, gæðaeftirlit og fleiri starfsemisþættir 

vottaðir. Það að Blóðbankinn sé með vottað og virkt gæðaeftirlit hefur hjálpað mjög 

við alla upptöku nýjunga og innleiðingu nýrra staðla. Blóðbankinn varð fyrstur 

blóðbanka á Norðurlöndum til að hljóta ISO 9002 vottun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin 

http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=71ae39a2-42d8-4918-956e-73343b981519
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tileinkað árið 2000, blóðgjöfum og því var vel við hæfi að vottunin fengist einmitt það 

ár (Atli Sigþórsson, 2013). 

Það var svo í mars árið 2002 sem Blóðbankinn hlaut alþjóðlega ISO-9000 vottun 

fyrir allflesta þætti starfseminnar og í júlí sama ár bættist svo við afgreiðsla blóðhluta 

til deilda fyrir ákveðna sjúklinga. Þá var svo komið að allir þættir starfseminnar utan 

vefjaflokkun höfðu hlotið alþjóðlega vottun. Blóðbankinn var fyrsti blóðbankinn á 

Norðurlöndum til að ná svo langt í vottunarferlinu (Atli Sigþórsson, 2013). Árið 2003 

var farið að merkja blóðhluta eftir alþjóðlegum ISBT128-staðli (Blóðbankinn, 2013). 

 Vefjaflokkun hlaut alþjóðlega EFI vottun árið 2009 og loks ISO vottun árið 2013 en 

þar með var öll starfsemi Blóðbankans komin með ISO vottun (Blóðbankinn, 2013). 

Stofnfrumusöfnun og -vinnsla Blóðbankans stefnir nú að því að fá alþjóðlega Jacie 

vottun sem á sérstaklega við um stofnfrumuvinnslu og er stefnt að forúttekt slíkrar 

Jacie vottunar vorið 2015.  

Gæðakerfi Blóðbankans er kerfi sem heldur utan um alla þætti starfseminnar. Allir 

starfsmenn fá þjálfun í notkun gæðakerfisins og skipar gæðahandbókin lykilhlutverk í 

því. Í gæðahandbók á starfsmaður að geta fundið leiðbeiningar um alla þætti 

starfseminnar. Gæðahandbókin er í stöðugri endurskoðun og við hverja breytingu í 

starfseminni er mikilvægt að endurskoða öll skjöl sem sá þáttur starfseminnar getur 

haft áhrif á. Í dag eru kaflar gæðahandbókarinnar 23 talsins og inniheldur hver kafli 

fjölda verklagsreglna og vinnuleiðbeininga. Samhliða Gæðahandbókinni er vinnubók 

gæðahandbókar. Í vinnubók gæðahandbókar eru gerðar breytingar á skjölum í takt 

við breytingar í starfseminni.  Skjöl geta verið lengi í vinnslu þar sem oft þurfa margar 

starfseiningar að koma að breytingum á þeim. Þegar skjal er fullunnið er það sent til 

samþykktar þriggja aðila. Þegar samþykkt liggur fyrir fer skjalið til útgefanda hvers 

samþykki þarf einnig að liggja fyrir áður en  skjalið er að lokum gefið út. 

5.5.1 Mikilvægi gæðakerfis 

Mikilvægi gæðakerfisins sem stjórntæki verður seint ofmetið í starfsemi 

Blóðbankans. Með virku gæðakerfi er haldið utan um alla þætti og öll mistök eru 

skráð svo læri megi af og koma í veg fyrir að þau endurtaki sig. Öll frávik eru skráð 

og mánaðarlega fá yfirmenn skýrslur um frávik. Unnið er úr öllum frávikum og 

greining fer fram um hvað fór úrskeiðis eða hvers eðlis frávikið er. Frávik eru 

jafnframt litagreind samkvæmt stigveldi í grænt, gult og rautt eftir alvarleika þar sem 
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rautt táknar alvarlegasta frávikið. Svo dæmi sé tekið, ef upp koma mörg græn frávik 

af sama toga er ástæða til að skoða þau frávik betur og athuga hvað megi betur fara. 

Gott dæmi um frávik sem kom ítrekað upp var ábending í blóðskiljuvélunum um 

talningu á hvítum blóðkornum í blóðflögueiningu. Við gæðaeftirlit reyndist 

hvítkornamagn hins vegar ekki yfir viðmiðum og því virtist þessi melding ekki eiga við 

rök að styðjast. Blóðskiljuvélarnar eru þrjár og byrjað var á því að greina hvort þessi 

frávik kæmu frekar frá einni vél en annarri, sem reyndist ekki vera raunin. Þá var 

fenginn sérfræðingur frá framleiðanda til að skoða málið og kom á endanum í ljós að 

gera þurfti breytingar á stillingu vélanna og skipta um skiljur. Eftir þessar breytingar 

hættu þessar meldingar og þar með hættu frávikin að koma. Ef frávik flokkast rautt, er 

strax brugðist við og alltaf metið hvort alvarleiki fráviksins sé þess eðlis að senda 

þurfi frávikið til blóðgátarhóps sem þá tekur ákvörðun um hvort tilkynna þurfi frávikið 

til eftirlitsaðila (Landlæknisembættisins eða Lyfjaeftirlitsins). Gult í áhættumati þýðir 

einnig að skoða þurfi frávikið fljótt, en það er í eðli sínu ekki talið alvarlegt.  

Með gæðakerfinu má segja að Blóðbankinn nái að greina villur og bregðast við því 

sem upp kemur. Nú er verið að huga að því hvernig innleiða megi í kerfið meiri 

áhættugreiningu með það fyrir augum að sjá fyrir hvað geti farið úrskeiðis og 

jafnframt koma í veg fyrir að það gerist. 
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6  Samanburðargreiningar 

6.1 Skipulag blóðbankanna sem eru til samanburðar 

6.1.1 Ísland 

Íslenski blóðbankinn er ekki sjálfstæð stofnun heldur hluti af Landspítalanum. Það 

er því Landspítalinn sem selur blóðhluta og þjónustu til annarra heilbrigðisstofnana. Í 

gegnum tíðina hefur verið mikil umræða um skipan blóðbankamála á Íslandi. 

Yfirlæknir Blóðbankans talar um að á árunum 1995 - 2000 hafi hann ítrekað vakið 

athygli á því að víða erlendis væru blóðbankar reknir sem sjálfstæðar stofnanir eða 

fyrirtæki og það gæti þjónað hagsmunum landsins að hafa reksturinn sjálfstæðan hér 

á landi. Árið 2001 var loks ákveðið að gera tilraun með að gera Blóðbankann 

sjálfstæðari innan spítalans. Þann 30.apríl 2001 var gerður sérstakur samningur um 

rekstur Blóðbanka Landspítala – háskólasjúkrahúss (Háskólasjúkrahús, 2001). Í 3. 

grein samningsins er kveðið á um að Blóðbankinn heyri undir forstjóra og 

framkvæmdastjórn Landspítala – háskólasjúkrahúss og spítalinn beri ábyrgð á 

starfsemi hans. Þar er jafnframt tilgreint hvernig stjórn Blóðbankans skuli skipuð og 

að Blóðbankinn skuli aðskilinn fjárhagslega frá öðrum rekstri spítalans. Í framhaldi 

þessa samnings var skipuð stjórn yfir Blóðbankanum og eru til fundargerðir og 

upplýsingar um skipan stjórnarinnar í skjalaverði Blóðbankans.  Hlutverk stjórnar 

samkvæmt samningnum var að vera forstöðumanni Blóðbankans til aðstoðar um 

mótun stefnu í málefnum bankans og tryggja að málefni hagsmunaaðila og 

almennings um starfsemi Blóðbankans kæmust að.  

Á tímum stjórnarinnar kom Blóðbankabíllinn til landsins, en það var Rauði kross 

Íslands sem gaf bílinn. Í samtali við yfirlækni Blóðbankans gekk margt vel þann  tíma 

sem stjórnin var starfandi. Það var þó ákvörðun yfirstjórnar Landspítalans, við enn 

eina uppstokkunina á skipulagi spítalans, að setja Blóðbankann undir 

Rannsóknarsvið frá og með 1. febrúar 2005. Þar með rann þessi tilraun um aukið 

sjálfstæði út í sandinn og var það gegn tilmælum yfirlæknis Blóðbankans. Eins og fyrr 

segir hafa bollaleggingar verið uppi um margra ára skeið hvernig skipulagi 

Blóðbankans skuli háttað. Aftur var gerð skipulagsbreyting innan Landsspítala og 

Blóðbankinn settur undir skurðlækningasvið árið 2011. Skurðlækningasviði var svo 

skipt upp í tvö svið árið 2014 og varð Blóðbankinn þá hluti aðgerðarsviðs þar sem 

hann er í dag. Á meðan Blóðbankinn er innan Landspítalans er í raun margt sem 



  

47 

styður það að hann sé í góðum tengslum við skurðstofustarfsemina sem notar mikið 

magn blóðhluta við aðgerðir. Mikið hefur verið um frávik varðandi sýni sem send eru 

til Blóðbankans, bæði varðandi ómerkt sýni, ranglega merkt sýni og oft er einungis 

eitt sýni sent en þau þurfa að vera a.m.k. tvö. Einnig vantar mikið upp á að notkun 

blóðhluta sé skráð með fullnægjandi hætti. Samfella í skráningu blóðhluta, allt frá því 

blóði er safnað frá einstaklingi og þar til það er gefið sjúklingi er afar mikilvæg. Enn 

vantar mikið upp á að skráningin sé fullnægjandi. Það er afar mikilvægt að ná 

samfellu í skráningu blóðhluta á betri stað og auðveldar það þá vinnu að Blóðbankinn 

sé hluti sviðsins sem þarf að leiða þá vinnu.  

Samkvæmt viðtali við Ínu B. Hjálmarsdóttir, gæðastjóra Blóðbankans er bókhald 

Blóðbankans sem deildar innan Landspítala í raun tvöfalt. Annars vegar er uppgjör 

þar sem millifærslur innan spítalans eru undaskildar/ekki teknar með. Sá hluti er 

einungis uppgjör út frá kostnaði og greiðslum sem spítalinn leggur raunverulega út 

fyrir og/eða kemur raunverulega til greiðslu til spítalans. Hins vegar er annað uppgjör 

með millifærðum innri viðskiptum spítalans. Stærstur hluti blóðhluta sem Blóðbankinn 

selur fer til Landspitalans sjálfs og eru svokölluð innri viðskipti. Á þessu má sjá að 

uppgjör Blóðbankans er flókið og erfitt er að henda reiður á því. Raunkostnaður við 

rekstur á deild eins og Blóðbankanum verður seint augljós. Sem dæmi um það 

flækjustig sem til staðar er eru mannauðsstjóri og fjármálastjóri miðlægt fyrir margar 

deildir innan spítalans og þar á meðal Blóðbankann. Skrifstofa forstjóra, tæknideild 

og fleira starfar miðlægt fyrir allan spítalann. Hvort hlutfall Blóðbankans í greiðslum 

fyrir þessa þjónustu er rétt er erfitt að segja til um. 

Í samtali við yfirlækni Blóðbankans kom glöggt fram að hann hefur ítrekað óskað 

eftir því bæði formlega og óformlega að Blóðbankinn verði gerður að raunverulega 

sjálfstæðri einingu og allur kostnaður verði þannig upp á borðum.  

6.1.2 Finnland 

Blóðbankinn í Finnlandi er rekinn af finnska Rauða krossinum. Rauði krossinn 

rekur blóðbankann sem sjálfstæða stofnun sem ekki í hagnaðarskyni, en starfsemin 

þarf að standa undir sér. Hjá honum starfa 537 starfsmenn í 492 stöðugildum. 

Blóðbankinn skiptist í sjö deildir: blóðgjafar og söfnun, blóðhlutar og 

rannsóknarþjónusta og læknisfræðileg þjónusta, þessar þrjár deildir eru lóðrétt í 

skipulagi á meðan fjármáladeild, upplýsingadeild, gæðastjórnun og mannauðsmál 

eru lárétt í skipulaginu. Blóðbankinn í Finnlandi er með 18 fasta söfnunarstaði og sjö 
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blóðsöfnunarbíla. Blóði er safnað um allt land, en allt blóð sem safnað er er sent til 

Helsinki þar sem það er unnið á einum stað og allir blóðhlutar eru afgreiddir þaðan til 

stofnana. Blóðbankinn heyrir beint undir velferðar- og heilbriðgisráðuneytið og er 

undir eftirliti finnska lyfjaeftirlitsins. Blóðbankinn í Finnlandi er ekki með vottað 

gæðakerfi en byggir á hugmyndafræði ISO gæðastaðla að sögn Satu Pastilla. 

Samkvæmt skýrslu EDQM (EDQM, 2012) er eftirlit einungis innanlands. Finnski 

blóðbankinn er með ISBT 128 merkingu á öllum blóðhlutum. Blóðbankinn selur 

blóðvökva til lyfjafyrirtækja, er með stofnfrumugjafaskrá og gegnir ákveðnu hlutverki  í 

rannsóknarvinnu, greiningu og ýmiss konar vinnslu tengdri líffæraflutningum og 

blóðflokkagreiningu.    

6.1.3 Holland 

Hollenski blóðbankinn er rekinn af Sanquin. Sanquin er fyrirtæki sem er annars 

vegar rekið sem fyrirtæki með hagnaðarvon og hins vegar er blóðbankastarfsemin 

sem á að vera rekin án hagnaðar. Mikillar óánægju gætir vegna þessa og vilja sumir 

meina að blóðbankahluti Sanquin líði fyrir gróðavon í hinum hluta fyrirtækisins. Sem 

dæmi um það selur blóðbankahlutinn einn lítra af blóðvökva til hins hluta fyrirtækisins 

á 80 evrur, en það kostar blóðbankahlutann 280 evrur að framleiða hvern lítra. Þarna 

eru því mögulega hagsmunaárekstrar sem þarf að taka til skoðunar. Hjá Sanquin eru 

884 stöðugildi. Fyrirtækið skiptist upp í sjö deildir sem allar liggja lóðrétt í skipuriti. 

Þessar deildir eru: blóðbankaþjónusta, blóðvökvadeild, greiningardeild, 

rannsóknardeild, hvarfefnaþjónusta, þjónusta við lyfjafyrirtæki og frumu- og 

vefjadeild.  Blóðbankahlutinn skiptist svo upp í fjórar deildir sem einnig eru allar 

lóðrétt í skipulagi: blóðgjafa og blóðsöfnun, framleiðsla blóðhluta, blóðgjafir og gæða- 

og rannsóknardeild. Hollenski blóðbankinn er með 65 fasta söfnunarstaði og fimm 

blóðsöfnunarbíla sem fóru á 110 ólíka söfnunarstaði árið 2013. Framleiðsla blóðhluta 

er öll á einum stað í Amsterdam og er allt blóð sem safnað er flutt þangað.  Sanquin 

er líka eini blóðbankinn sem t.d. bíður upp á DNA faðernispróf og auglýsir það á 

forsíðu vefsíðu sinnar. Sanquin selur auk þess blóðvökva til lyfjafyrirtækja, það hins 

vegar er ekki selt beint frá blóðbankahluta Sanquin, heldur selur blóðbankahluti 

Sanquin blóðvökvann til annars hluta fyrirtækisins sem síðan selur blóðvökvann með 

hagnaði til lyfjafyrirtækja. Samkvæmt skýrslu EDQM (EDQM, 2012) og samtali við 

Jan Vermeluen hefur Sanquin þróað gæðakerfi sem er vel við haldið og er með 

ákveðið kerfi varðandi kennslu og þjálfun. Öll starfsemi Sanquin er ISO 9000 
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gæðavottuð og lýtur eftirliti Loyd‘s Register varðandi ISO vottunina. Allir blóðhlutar á 

öllum stigum framleiðslunnar eru merktir samkvæmt ISBT 128. Eftirlit er bæði 

innanlands og utanaðkomandi s.s. frá Loyd‘s Register. Í Hollandi er sérstakt 

regluverk um blóðbankastarfsemina.  

6.1.4 Írland 

Írski blóðbankinn er nokkuð líkur þeim finnska, hann heyrir beint undir ráðuneyti 

heilbrigðismála og er sjálfseignarstofnun sem gerir ekki kröfu um hagnað. Hjá írska 

blóðbankanum eru 483 stöðugildi. Skipurit blóðbankans er í raun mjög hefðbundið 

skipulag með fimm deildum sem allar ganga lóðrétt niður skipulagið. Þessar fimm 

deildir eru: læknisfræði og vísindi, gæða- og öryggismál, mannauðsmál, söfnun, 

vinnsla og þjónusta, og fjármáladeild. Írski blóðbankinn er með þrjá fasta 

söfnunarstaði og sex blóðsöfnunarbíla. Blóðvökva er ekki safnað á Írlandi vegna 

Creutzfeldt-Jakob sjúkdómsins, en blóðvökvi er unninn til rannsókna og þróunar úr 

heilblóði. Samkvæmt skýrslu EDQM (EDQM, 2012) og samtali við Peter Bowler 

starfar írski blóðbankinn eftir þróuðu gæðakerfi, en er ekki vottaður og án  ISO 9000 

vottunar. Eftirlit er einungis innanlands en sérstakt regluverk er um 

blóðbankastarfsemina í Írlandi. Framleiðsla blóðhluta er á tveimur stöðum í Írlandi, 

bæði í Cork og Dublin. Írski blóðbankinn er ekki með ISBT 128 merkingar á 

blóðhlutum.  

6.2 Helstu upplýsingar fengnar með bréfi og viðtölum 

Í þessum kafla eru dregnar saman helstu upplýsingar sem fengnar voru með bréfi 

og viðtölum frá samanburðarblóðbönkunum. Til einföldunar á samanburði þessara 

upplýsinga voru helstu tölulegu upplýsingar settar upp í eina töflu aftast þar sem 

upplýsingar um Ísland eru settar með. Sjá Töflu 2.1 

6.2.1 Finnland 

Hætt var að safna plasma með blóðskiljum í lok árs 2014. Plasma unnið úr 

heilblóði er selt til lyfjaframleiðenda, finnski blóðbankinn gerir ekki DNA próf,  

velferðarstofnun Finnlands er ábyrg fyrir DNA faðernisprófum. Heildarvelta er 65 

milljón evrur. Rauði krossinn er ábyrgur fyrir finnska blóðbankanum og er ábyrgur fyrir 

því að nóg sé til að blóðhlutum til notkunar í landinu. Stofnunin svarar beint til 
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velferðar og heilbrigðisráðuneytisins (e. Ministry of Social Affairs and Health) og er 

undir eftirliti finnska lyfjaeftirlitsins (e.Fimea). 

 

 Safnaðar heilblóðseiningar árið 2013 voru 222.831 

 Seldar rauðkornaþykkniseiningar árið 2013 voru 210.396 

 Fjöldi einstaklinga sem gáfu heilblóð árið 2013 voru 131.003 

 Fjöldi nýrra blóðgjafa árið 2013 voru 19.353 

 Fjöldi O-mínus heilblóðsgjafa (einstaklinga) árið 2013 voru 9.528 

 Fjöldi stöðugilda árið 2013 var 492 

 Fjöldi söfnunarstaða í Finnlandi árið 2013 voru 18 fastir staðir og 6 

blóðsöfnunarbílar 

  

Viðtal var tekið við Satu Pastilla, yfirmann blóðsöfnunar og blóðgjafa. Í viðtalinu 

kom fram að nýir blóðgjafar gefa heilblóð í poka í fyrstu komu. Mannfjöldi í Finnlandi 

árið 2013 var 5.451.270 eða 16.9 sinnum fleiri en á Íslandi. Finnski blóðbankinn er 

ekki vottaður, en miðað er við að vinna samkvæmt ISO 9001 viðmiðum.  

Stofnunin er sjálfseignarstofnun, án hagnaðar, rekin af Rauða krossinum í 

Finnlandi. Stofnunin heyrir beint undir ráðuneyti. Samkvæmt Satu Pastilla er mikil 

samvinna milli deilda, en eins og sjá má á skipuriti blóðbankans er það fléttuskipulag 

þar sem fjórar deildir ganga þvert á starfsemina. 
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Markaðsdeildin telur sjö starfsmenn, en deildin er sameinuð mannauðsdeildinni (e. 

human resource). 

Helstu breytingar framundan eru að sögn Satu Pastilla minnkandi þörf, rafvæðing 

eða „digitalization“, pappírslaus þjónusta við blóðgjafana og þróun í stjórnun 

heimsókna hvað varðar söfnunarstaði og endurskoðun á hlutfallslegum fjölda 

heimsókna milli fastra söfnunarstaða og bíla. Verið er að skoða hvernig best er að 

haga hlutfallinu þarna á milli og vonast hún til þess að gera breytingar á næsta ári. 

Helstu áskoranir að mati Satu Pastilla eru að takast á við breytingar á framboði og 

eftirspurn. Óljóst er hvort notkun rauðkornaþykknis muni áfram fara minnkandi og 

hvort þörf fyrir blóðflögur muni aukast.  

Satu Pastilla sér mikil tækifæri fyrir Ísland í að taka þátt í rannsóknum. Hún sér 

fyrir sér að í litlu landi eins og Íslandi sem er jafn einangrað og raun ber vitni sé 

auðvelt að gera tilraunir og rannsóknir. Við ættum að geta nýtt okkur það með 

samvinnu við erlenda og innlenda aðila, bæði með innri og ytri rannsóknum  

 

6.2.2 Holland 

Hollenski blóðbankinn safnar blóðvökva með blóðskiljum, einungis fyrir hollenska 

lyfjamarkaðinn. Rannsóknarstofa blóðbankans gerir DNA faðernispróf. Sýnum úr 

Mynd 6.1 Skipurit finnska blóðbankans 
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þessum prófum er safnað í blóðbankanum. Hollenski blóðbankinn er ábyrgur fyrir því 

að eiga nægar blóðbirgðir í landinu. Blóðbankinn heyrir beint undir 

heilbrigðisráðuneytið. Heildarvelta árið 2014 var 161.6 milljónir evra en tölur fyrir árið 

2013 liggja ekki fyrir, þar sem rekstur blóðbankastarfseminnar í Hollandi varð ekki 

sameiginleg fyrr en árið 2014. 

 

 Safnaðar heilblóðseiningar árið 2013 voru 459.844 

 Seldar rauðkornaþykkniseiningar árið 2013 voru 450.000 

 Fjöldi einstaklinga sem gáfu heilblóð árið 2013 voru 333.987 

 Fjöldi nýrra blóðgjafa árið 2013 voru 38.981 

 Fjöldi O-mínus heilblóðgjafa (einstaklinga) árið 2013 voru 63.458 

 Fjöldi stöðugilda árið 2013 var 844, (inn í þessa tölu vantar mannauðsdeild, 

fjármáladeild og fasteignir) 

 Fjöldi söfnunarstaða í Hollandi árið 2013 voru 65 fastir staðir og 5 

blóðsöfnunarbílar 

 

Viðtal var tekið við Jan Vermeluen, fjármálastjóra hjá hollenska blóðbankanum, 

Sanquin. Nýir blóðgjafar gefa ekki í poka. Mannfjöldi í Hollandi árið 2013 var 

16.800.000 eða 52,2 sinnum fleiri en á Íslandi. Hollenski blóðbankinn er allur ISO 

9000 vottaður og er með fleiri vottanir á sértækum sviðum, svo sem Jacie vottun á 

stofnfrumusafnanir og stofnfrumuvinnslu.  

Sanquin er fyrirtæki sem er í raun tvískipt. Blóðbankahlutinn á að vera án 

hagnaðar á meðan annað innan stofnunarinnar/fyrirtækisins er rekið sem fyrirtæki 

með hagnaðarvon. Jan talaði um að það sé mikil umræða núna um að skipta 

Sanquin upp, rjúfa blóðbankahlutann frá og gera að sérstakri einingu. Áhyggjur 

sérfræðinga innan blóðbankahluta starfseminnar beinast fyrst og fremst að því að 

blóðbankahlutinn sé að borga niður vinnslu afurða sem síðan eru seldar út úr 

fyrirtækjahlutanum. Hann nefndi dæmi um blóðvökva með blóðskilju (e.plasma 

apheresis), þar sem framleiðslukostnaður af hverjum lítri kostar blóðbankann 280 

evrur. Sá lítri er hins vegar seldur á 80 evrur til einkarekins hluta blóðbankans sem 

þýðir raunverulega tap upp á 200 evrur á hvern lítra af blóðvökva sem bankinn 

framleiðir.  
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Sanquin skiptist í sjö deildir, líkt og sýnt er á mynd 6.2. 

 

 

Samstarf er á milli deilda en af svörum Jan Vermeluen og skipuriti bankans að 

dæma, bendir margt til þess að það samstarf mætti bæta. Samkvæmt Jan hefur það 

ekki síst að gera með skiptingu fyrirtækisins í annars vegar þann hluta sem ekki er 

rekinn með hagnaðarsjónarmiðum en á þó að vera sjálfbær, og fyrirtækjahlutann sem 

eigendur vilja eðlilega að skili hagnaði.  

Markaðsdeildin er með fast fjármagn og sem dæmi tók hann að af hverjum seldum 

poka fer ein evra í gjafasjóð til blóðgjafa og þannig sé allur markaðskostnaður 

reiknaður inn í verðið á pokanum af rauðkornaþykkni eða annarri söluvöru. 

Markaðsdeildin með innkölluninni (e. call center) telur um 39,75 stöðugildi, þar af er 

innköllunin 23,97 stöðugildi. Markaðsstarfið er að langmestu leyti bein 

markaðssetning, bein samskipti við fyrirtæki og stofnanir auk beins sambands við 

einstaklinga. Kemur þó fyrir að útvarp er notað en hann sagði bankann mjög 

aftarlega á merinni hvað varðaði samskipta- og fjölmiðla. Hann telur að það muni 

breytast hratt á næstu árum og þau þurfi að færa sig meira yfir í nútímann og ekki 

treysta jafn mikið á beina markaðssetnignu. Hann segir námskeiðið sem við vorum á 

hafa opnað augu hans hvað þetta varðar.  

Jan segist þegar sjá merki þess að eftirspurn eftir rauðkornaþykkni sé að glæðast 

og sú þróun muni halda áfram næstu ár.  Unnið sé að aukinni tæknivæðingu til 

dæmis hvað varðar stjórnun blóðgjafa og rafræn heilsufarseyðublöð og að sú þróun 

haldi áfram þó sparnaðarkröfur muni án efa hafa áhrif á hversu hröð hún verði. 

Stærsta áskorunin framundan að hans mati er kostnaður. Hann segir mikið aðhald 

hjá Sanquin og í raun fáist einungis fjármagn  til þess allra nauðsynlegasta. Af þeim 

sökum geti orðið erfitt að taka upp nýjungar og þróa markaðsmálin í átt til nútímans. 

Mynd 6.2 Skipurit hollenska blóðbankans 
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Þegar ég spurði hann hvaða tækifæri hann sæi fyrir litla Ísland. Spurði hann mig á 

móti: „Hvað safnið þið miklu blóði á Íslandi?” Þegar hann vissi það horfði hann á mig 

og sagði svo: „Leggja blóðbankann á Íslandi niður, það getur ekki borgað sig að vera 

með þetta. Ísland ætti að kaupa allt blóð annars staðar frá, jafnvel þó flugið sé þrír 

tímar, ekkert vandamál við það. Ættum jafnvel að kaupa flugvél til að sinna þessu”. 

Eftir nokkrar umræður um þetta okkar á milli þar sem ég útskýrði nauðsyn þess að 

vera með söfnun á Íslandi sagði hann: „Ef þið viljið endilega safna blóði, ættuð þið 

allavega að kaupa allt í gegnum aðra, eins og EBA samninga eða fá að fljóta með í 

samningum sem önnur stór lönd gera”. 

 

6.2.3 Írland 

Af hættu við útbreiðslu á Creutzfeldt-Jacob er 99% af öllum blóðvökva sem 

notaður er á Írlandi, fluttur inn frá Bandaríkjunum. Blóðvökva er safnað með 

blóðskiljum en einungis til notkunar við rannsóknir. Ekki er gert DNA faðernispróf hjá 

blóðbankanum á Írlandi og heildarveltan er 61 milljón pund. Írski blóðbankinn er 

ábyrgur fyrir því að hafa nægar birgðir blóðs í landinu og svarar beint til 

heilbrigðisráðuneytisins. 

 

 Safnaðar heilblóðseiningar árið 2013 voru 135.547 

 Seldar rauðkornaþykkniseiningar árið 2013 voru 126.564 

 Fjöldi einstaklinga sem gáfu heilblóð árið 2013 voru 82.697 

 Fjöldi nýrra blóðgjafa árið 2013 voru 17.308 

 Fjöldi O-mínus heilblóðgjafa (einstaklinga) árið 2013 voru 13.054 

 Fjöldi stöðugilda árið 2013 var 483  

 Fjöldi söfnunarstaða í Írlandi árið 2013 voru 3 fastir staðir og 6 blóðsöfnunarbílar 

 

Viðtal var tekið við Patrick Bowler, framkvæmdastjóra írska blóðbankans.  

Blóðgjafar af írskum uppruna gefa í poka við fyrstu komu en blóðgjafar af öðrum 

uppruna gefa bara sýni við fyrstu komu en er svo frjálst að koma aftur tveimur 

mánuðum síðar að gefa blóð. Patrick hafði ekki mannfjöldatölur fyrir árið 2013 en 

samkvæmt írsku hagstofunni (e. Irish Central Statistic Office) var mannfjöldinn 

4.588.252 árið 2011. Patrick fann svo nákvæma tölu fyrir 1.apríl 2014, þá var 
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mannfjöldinn kominn í 4.609.600 sem gefur aukningu upp á 22 einstaklinga að 

meðaltali á dag. Út frá þeirri tölu mat ég það svo að mannfjöldi um mitt ár 2013 hafi 

verið 4.604.312 eða 14,3 sinnum mannfjöldinn á Íslandi. Gæðakerfi írska 

blóðbankans er EQMS, vottað af Softco, sem er alþjóðlegt vottunar fyrirtæki og sjá 

þeir um eftirlit. Gæðakerfi þeirra nær yfir allan bankann, sambærilegt við Ísland.  

Írski blóðbankinn er þjóðarblóðbanki, sjálfseignarstofnun sem er ekki rekin í 

hagnaðarskyni og skiptist í fimm megindeildir: 

 

 

Patrick Bowler segir mikið samstarf milli deilda þó skipuritið gefi það ekki til kynna. 

Markaðsdeildin hefur þrjá starfsmenn í fullu starfi. Fjármagn markaðsdeildar er um 

800.000.- evrur á ári, sem er ákveðið við áætlun í upphafi hvers árs. Markaðsdeildin 

notar alla fjölmiðla í markaðsstarfinu. Twitter, Facebook, dagblöð, útvarp, sjónvarp og 

hvað annað sem hentar. 

Miklar breytingar eru framundan, sérstaklega með tilkomu nýrra tölvukerfa og 

hugbúnaða. Á næstunni (á þessu og næsta ári) mun írski blóðbankinn fara yfir í 

netbókanir blóðgjafa og heilsufarsspurningaeyðublaðið verður gert rafrænt, bæði fyrir 

fasta söfnunarstaði og söfnunarbíla. Auk þess sem bankinn er að fara yfir í 

smithreinsun blóðflagna (e. pathogen inactivation on platelets). 

Mynd 6.3 Skipurit írska blóðbankans 
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Helstu áskoranir eru að sögn Patrick fólgnar í kröfunni um lægri kostnað og aukin 

afköst. 

Þegar Patrick var spurður um hvort hann sæi tækifæri hér á landi, svaraði hann 

því til að hann vissi ekkert um Ísland. Hann sæi ekki neitt sem gæti endilega hentað 

okkur eða gæti nýst okkur út frá því sem þau gera. Hann átti erfitt með að ímynda sér 

hvernig svo lítil eining geti yfirleitt gengið. Taldi þó koma til greina, og mælti eiginlega 

með því, að íslenski blóðbankinn fengi sérsveit EBA (e. flying squad) til að koma til 

Íslands. Sérsveitin gæti metið aðstæður og komið með tillögur að því hvernig ná megi 

meiri árangri og auka afköst. 

6.2.4 Ísland 

Blóðvökva er safnað með blóðskiljum og blóðvökvi er unninn úr heilblóði. 

Blóðvökvi er ekki seldur til lyfjafyrirtækja. DNA faðernispróf eru ekki gerð við 

Blóðbankann. Heildarvelta Blóðbankans er um 900 milljónir á ári. Blóðbankinn er 

deild innan Landspítalans, ábyrg fyrir því að nóg sé til að blóðhlutum í landinu. 

Landspítalinn heyrir til heilbrigðisráðuneytisins. Blóðbankinn er undir eftirliti 

Lyfjaeftirlitsins og Landlæknisembættisins. 

 

 Mannfjöldi á Íslandi 2013 var 321.857 

 Nýir blóðgjafar árið 2013 voru 2.218 

 Fjöldi heilblóðsgjafa (eininga) árið 2013 var 11.669 

 Fjöldi heilblóðsgjafa (einstaklinga) árið 2013 voru 6.318 

 Seldar rauðkornaþykkniseiningar árið 2013 voru 11.629 

 Fjöldi O-mínus heilblóðgjafa (einstaklinga) árið 2013 voru 828 

 Fjöldi stöðugilda árið 2013 var 43 

 Fjöldi söfnunarstaða var tveir fastir staðir og einn blóðsöfnunarbíll 
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Tafla 6.1 Tölulegur samanburður milli landa 

Ár: 2013 Ísland Finnland Holland Írland 

Mannfjöldi  321.857 5.451.270 16.779.575 4.604.312 

Nýjir blóðgjafar  2218 19.353 38.981 17.308 

Fjöldi safnaðra 
heilblóðseininga 

11669 222.831 459.844 135.547 

Fjöldi heilblóðsgjafa 
(einstaklinga) 

6318 131.003 333.987 82.697 

Seldar 
rauðkornaþykkniseiningar 

11.269 210.396 450.000 126.564 

Fjöldi O-mínus blóðgjafa 828 9.528 63.458 13.054 

Fjöldi stöðugilda 43 492 884 483 

Fjöldi fastra söfnunarstaða 2 18 65 3 

Fjöldi blóðsöfnunarbíla 1 6 5 6 

Heildarvelta ISK.900.000.000 
65 millj. EUR 

ISK.9.750 millj. 

161.6 millj. EUR 

ISK.24.240 millj. 

61 millj. GBP 

ISK.12.200 millj. 

 

6.3 Samanburður 

Ljóst er út frá þeim upplýsingum sem hér hafa komið fram að samanburður á 

þessum fjórum blóðbönkum er bæði réttlætanlegur og lærdómsríkur þó draga þurfi 

skynsamlegt mörk í þeim samanburði. Við vinnslu gagnanna vöknuðu ýmsar 

viðbótarspurningar en að gefnu tilefni var ekki gengið lengra í að svara þeim en þess 

í stað reynt að vinna sem best úr þeim gögnum sem lágu fyrir. Í lokakafla verður þeim 

hugmyndum þó gerð skil sem mögulega mætti vinna frekar með sem grundvöll til 

frekari greiningar.  

Mannfjöldi þessara landa er afar ólíkur en ef mannfjöldinn er settur í samhengi við  

Ísland má sjá að íbúatala þessara landa er mörgum sinnum fjöldinn á Íslandi eða: 

Írland 14,3 sinnum fleiri, Finnland 16.9 sinnum fleiri og Holland 52.2 sinnum fleiri. 

Þess vegna var ákveðið að miða allar samanburðartölur við fjölda á hverja þúsund 

íbúa.  

6.3.1 Blóðhlutastarfsemi 

Söfnun heilblóðs er nokkuð sem einfalt er að skoða og bera saman. Söfnun 

heilblóðs felur í sér upplýsingar um fjölda safnaðra heilblóðseininga.  
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Fróðlegt er að skoða fjölda safnaðra eininga í samanburði við fjölda seldra eininga. 

Jafnvel þó einungis sé verið að bera saman söfnun milli áranna 2011 og 2013 má sjá 

að dregið hefur úr söfnun í öllum löndunum. Mest hefur dregið úr söfnun í Finnlandi 

og næstmest í Hollandi. Írland safnaði fæstum einingum á hverja 1000 íbúa árið 

2011, en Holland hefur aftur á móti náð því að safna fæstum einingum á hverja 1000 

íbúa árið 2013. Minnkandi söfnun heilblóðs er í samræmi við minnkandi notkun. 

Klínískar leiðbeiningar varðandi notkun blóðs hafa breyst auk þess sem aðgerðirnar 

sjálfar hafa breyst og meira er gert af flóknum aðgerðum í speglun eða með öðrum 

hætti sem veldur minni blæðingu en áður. 

Þegar seldar einingar af rauðkornaþykkni eru skoðaðar sem er góður mælikvarði á 

hvernig nýtingin er á því sem safnað er, má glögglega sjá að að Írland seldi fæstar 

einingar árið 2011, en Holland árið 2013 og er það í samhengi við tölur um safnaðar 

einingar.  

Mynd 6.4 Fjöldi safnaðra heilblóðseininga á hverja 1000 íbúa árin 2011 og 2013 
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Hlutfallsleg fækkun safnaðra eininga í Hollandi milli áranna 2011 og 2013 var 16% á 

meðan hún var einungis 5% í Írlandi. Á sama tíma var hlutfallsleg fækkun seldra 

eininga á milli sömu ára í samræmi við safnaðar einingar í Hollandi eða 16% en 

einungis 9% prósent í Írlandi sem þýðir að umframeiningar í Írlandi voru 4% fleiri árið 

2013 en 2011. Á Ísland fækkaði söfnuðum einingum um 5% milli áranna 2011 og 

2013 á meðan fækkun seldra eininga á sama tíma var 10%. Holland stóð sig best 

þannig best í því að halda samræmi milli safnaðra eininga og seldra eininga þrátt fyrir 

minni notkun milli ára. Í því tilliti er mikilvægt að benda á þá staðreynd að Ísland þarf 

öðrum löndum fremur að halda uppi tiltölulega stórum lágmarksbirgðum. 

Ein stærsta áskorun allra blóðbanka er að hafa nægan lager til að mæta óvæntum 

uppákomum, slysum, stórum aðgerðum þar sem eitthvað fer úrskeiðis eða öðru sem 

upp getur komið án nokkurs fyrirvara. Á sama tíma er blóð takmörkuð auðlind sem 

afar mikilvægt er að fara vel með og því er markmiðið alltaf að munurinn milli 

safnaðra eininga og notkunar sé sem minnstur. Því er hægt að segja að þessi munur 

sé einn besti árangursmælikvarði sem að hægt er að setja fyrir umsýslu blóðs. 

Samkvæmt slíkum árangursmælikvarða sem er á skalanum 0-10, þar sem 10 er 

fullkominn árangur og 0 er enginn árangur, fær Finnland einkunnina 9,4, Holland fær 

einkunnina 9,7, Ísland fær einkunnina 9,6 og Írland fær einkunnina 9,3. Samkvæmt 

þessu standa allir bankarnir sig vel. 

Mynd 6.5 Fjöldi seldra rauðkornaþykkniseininga á hverja 1000 íbúa árin 2011 og 2013 
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6.3.2 Blóðgjafar 

 

 

Ísland og Holland eru mjög svipuð hvað varðar fjölda bjóðgjafa, en eins og kemur 

fram á mynd 6.6 eru tæplega 20 blóðgjafar á hverja 1000 íbúa á Íslandi á meðan 

Finnland er með talsvert hærra hlutfall eða með 24 blóðgjafa á hverja 1000 íbúa. Sá 

munur getur meðal annars falist í því að nýir blóðgjafar gefa blóð við fyrstu komu í 

Finnlandi en ekki í Hollandi eða á Íslandi. Slík tilgáta passar þó ekki alveg þar sem 

Írland er lægra en Ísland og Holland þrátt fyrir að þar gefi allir nýir blóðgjafar af 

írskum uppruna blóð við fyrstu komu. Það breytir ekki því að munurinn milli þessara 

landa varðandi fjölda blóðgjafa á ári er ekki ýkja mikill. Hæstur er hann þó á Íslandi, 

og í því tilliti eru íslensku blóðgjafarnir að standa sig best eins og kemur fram á mynd 

6.7.  

  

Mynd 6.6 Fjöldi virkra blóðgjafa á hverja 1000 íbúa árið 2013 
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Mynd 6.7 Meðalfjöldi blóðgjafa hvers einstaklings árið 2013 

Það er flókið að lesa altækar niðurstöður úr þeim upplýsingum sem settar eru fram á 

mynd 6.7. Á Íslandi vitum við að einungis um helmingur þeirra blóðgjafa sem skrá sig 

sem nýir blóðgjafar og gefa sýni, skila sér aftur í blóðgjöf. Í landi eins og Finnlandi þar 

sem allir nýir blóðgjafar gefa blóð í fyrstu komu eða Írlandi þar sem allir af írskum 

uppruna mega gefa blóð við fyrstu komu að uppfylltum skilyrðum, hefði mátt ætla að 

meðalfjöldi gjafa væri lægri en í Hollandi. Það að meðalfjöldi blóðgjafa hjá finnska og 

írska blóðbankanum sé þetta hár og hærri en hjá Hollandi gefur þó vísbendingar um 

að blóðgjöf við fyrstu komu hafi ekki áhrif á meðalfjölda gjafa hvers einstaklings á ári.    

 

 

 

Mynd 6.8 Fjöldi nýrra blóðgjafa á hverja 1000 íbúa árið 2013 
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Það er athyglisvert að skoða tölur um fjölda nýrra blóðgjafa á hverja 1000 íbúa sem 

settar eru fram á mynd 6.8 en Ísland sker sig úr. Hjá Blóðbankanum hafði fjöldi nýrra 

blóðgjafa farið verulega lækkandi árin 2006 - 2012, að árinu 2007 undanskildu, en þá 

komu allir blóðgjafar á Akureyri inn sem nýir blóðgjafar við sameiningu blóðbankanna 

undir Landspítala (Jórunn Frímannsdóttir, 2014). 

 

 

 

 

Árið 2012 var farið markvisst í að fjölga aftur nýjum blóðgjöfum og ná fjölda þeirra 

upp fyrir 2000, sem tókst svo árið 2013. Þrátt fyrir það fer virkum blóðgjöfum 

fækkandi á Íslandi en í ljósi þess að dregið hefur úr notkun er engin sérstök ástæða 

til að hafa áhyggjur að svo stöddu. Það er þó mikilvægt í þessu tilliti að fylgjast vel 

með og áhugavert væri að skoða betur samsetningu blóðgjafahópa og notkunar í 

löndunum í kringum okkur. Annað sem athyglisvert er að velta fyrir sér í ljósi fjölda 

nýrra blóðgjafa, er markaðsstarf blóðbankanna. Hollenski blóðbankinn nýtir 

samfélagsmiðlanna lítið og samkvæmt Jan Vermeluen byggir markaðsstarf þeirra að 

mestu á beinni markaðssetningu og að hans sögn opnaði námskeiðið sem við sóttum 

augu hans fyrir mikilvægi þess að nýta miðla eins og Facebook, Twitter og aðra 

betur. Þetta kann að skýra lágt hlutfall nýrra blóðgjafa í Hollandi. 

Mynd 6.9 Nýir blóðgjafar 2005 – 2013 
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Mynd 6.10 Fjöldi O-mínus blóðgjafa á hverja 1000 íbúa árið 2013 

 

Þegar litið er sérstaklega til O-mínus blóðgjafa kemur á óvart hvað Holland hefur 

hátt hlutfall O-mínus gjafa. Áður hefði ég talið Írland og Ísland hærri í ljósi þess hvað 

hátt hlutfall þjóðarinnar er í O-mínus. Hlutfall O-mínus einstaklinga í þessum löndum 

er: Finnland 4.0%, Holland 7.5%, Ísland 8.4% og Írland 8.0% („Blood Type 

Frequencies by Country including the Rh Factor," 2012-2013).  
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Mynd 6.11 Dreifing blóðflokka eftir löndum  (StatsBlogs, 2014) 

 

Í þessu getur bein markaðssetning skipt miklu máli og mætti ætla út frá þessum tölum 

að bein markaðssetning í Hollandi þar sem lögð er mikil áhersla á að hafa beint 

samband við blóðgjafana geti skipt miklu máli og kannski er það einmitt leiðin til að 

halda í blóðgjafana, allavega virðist Hollandi ganga vel að ná í og halda í O-mínus 

blóðgjafa.  
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6.3.3 Fjöldi starfsfólks 

 

 

Grafið hér að ofan kemur ekki á óvart enda er það í samræmi við kenningar um 

hagkvæmni stærðarinnar. Íslenski blóðbankinn er sem fyrr segir afar lítil eining í litlu 

landi, sem þarf engu að síður að standa undir öllum þeim kröfum sem gerðar eru til 

blóðs og blóðhluta, og jafnvel hefði mátt gera ráð fyrir meiri mun. 

Eins og sjá má á súluritinu framleiddi Blóðbankinn hlutfallslega mest af blóðflögum 

með blóðskilju árið 2011 (EDQM, 2012). 

 

 

Eins og áður hefur komið fram þarf margar heilblóðseiningar til að framleiða eina 

einingu af blóðflögum á meðan hægt er að fá tvær tilbúnar einingar af blóðflögum frá 

einum blóðgjafa með blóðskilju. Þróunin undanfarin ár hefur verið í þá átt að meira er 

Mynd 6.12 Fjöldi stöðugilda á hverja 1000 íbúa árið 2013 

Mynd 6.13 Blóðskilju blóðflögur á hverja 1000 íbúa árið 2011 
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notað af blóðflögueiningum á móti hverri rauðkornaþykkniseiningu en áður, þó enn 

þurfi vissulega miklu meira af rauðkornaþykkniseiningum. Blóðbankinn á Íslandi 

stendur vel hvað varðar blóðflögusafnanir, vegna þess hve stórum hluta blóðflagna er 

safnað með blóðskiljum. Blóðbankinn getur staðið undir þörf fyrir blóðflöguþykkni 

með blóðskiljum eingöngu og til þess hefur komið að á þetta hefur verið látið reyna.  

6.3.4 Gæðamál 

Blóðvökvi er framleiddur með blóðskiljum í Finnlandi, Hollandi og á Íslandi. Á 

Írlandi er blóðvökvi einungis unnin úr heilblóði fyrir rannsóknastarf. Allur blóðvökvi til 

notkunar í sjúklinga á Írlandi er keyptur frá bandaríkjunum vegna Creutzfeldt-Jakob 

sjúkdómsins. Finnland selur um 60% blóðvökvaframleiðslunnar til lyfjafyrirtækja og 

Holland selur um 80% til lyfjafyrirtækja. Ísland framleiðir eingöngu fyrir sjúklinga, 

rannsóknir og þróun (EDQM, 2012).  

Hvað varðar vinnslu blóðhlutanna árið 2011 þá voru 100% rauðkornaþykknis 

hvítkornasíað hjá samanburðarblóðbönkunum á meðan Ísland hvítkornasíaði 

einungis 25%. Blóðflögur voru hvítkornasíaðar 100% í öllum löndunum. Blóðvökvi 

fyrir sjúklinga var einungis hvítkornasíaður í Hollandi árið 2011. Prófað er fyrir 

Lifrarbólgu B og C og HIV í öllum samanburðarlöndunum. Prófað er fyrir sárasótt í 

öllum samanburðarblóðbönkunum nema þeim íslenska (EDQM, 2012). Sökum 

fámennis hér á landi er óraunhæft að gera slíkan samanburð á fjölda greindra tilvika. 

Marktækan samanburð yrði að gera yfir a.m.k. tíu ára tímabil því eitt greint tilvik á 

Íslandi vegur tölfræðilega mjög þungt í samanburði yfir skemmri tíma. Við prófanir á 

HIV og lifrarbólgu nota allir samanburðarblóðbankarnir svokallað NAAT próf (e. 

nucleic acid Amplification techniques) sem greinir HIV og lifrarbólgu B og C mun fyrr í 

blóði ef einstaklingur er smitaður.  

Allir samanburðarblóðbankarnir heyra beint undir ráðuneyti. Ísland er hins vegar 

sem fyrr segir hluti af Landspítalanum sem heyrir undir ráðuneyti heilbrigðismála. 

Hvað varðar sérfræðinefnd sem hefur með blóðbankamál að gera eru slíkar nefndir 

einungis starfandi á Íslandi og í Hollandi. Í öllum löndunum er þó til staðar reglugerð 

um blóðbankastarfsemina (EDQM, 2012). Íslenski og hollenski blóðbankinn eru ISO 

vottaðir en þar eru hvorki finnski né írski blóðbankinn. Allir blóðbankarnir eru undir 

eftirliti lyfjaeftirlits í hverju landi. Hvað varðar merkingar á blóðhlutum og afurðum eru 

finnski, hollenski og íslenski blóðbankinn allir með ISBT 128 kerfi til merkingar en 

írski blóðbankinn notast við annað merkingarkerfi (EDQM, 2012).   
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7 Samantekt og niðurstöður 

Skipulag Blóðbankans er sérfræðiskipulag, sérhæfing starfa innan Blóðbankans er 

mikil þó í samanburði við erlendu blóðbankana megi segja að hjá íslenska 

blóðbankanum sé starf hvers og eins mun fjölbreyttara en hjá erlendu 

blóðbönkunum. Skipulag Blóðbankans einkennist af lífrænu fléttuskipulagi með miklu 

þverfaglegu samstarfi.  

Blóðbankarnir sem eru til samanburðar eiga það allir sameiginlegt að vera 

sjálfstæðar stofnanir, má jafnvel segja að erlendu blóðbankarnir séu sjálfstæð 

fyrirtæki sem þó lúta mjög ströngum kröfum og eftirliti af hálfu hins opinbera, þ.e. 

sjálfstæðar stofnanir sem hafa mestan hluta tekna sinna frá ríkinu. Það má sjá 

tilhneigingu til markaðssetningar og sölu til einstaklinga, svo sem á forsíðu hollenska 

blóðbankans sem býður upp á DNA greiningu gegn þóknun. Hollenski blóðbankinn 

hefur lagt mikla áherslu á rannsóknarvinnu og er, eins og hinir blóðbankarnir virkur 

þátttakandi í greiningu blóðs og blóðhluta í sambandi við líffæraflutninga. 

Stofnfrumugjafaskrá er hluti af starfsemi allra blóðbankanna og ýmis þjónusta við 

stúdenta og rannsóknarvinnu. Allir blóðbankarnir sinna blóðflokkunum, vefjaflokkun 

og mótefnamælingum við ýmis tilvik. Hollenski og finnski blóðbankinn selja stóran 

hluta blóðvökvaframleiðslu sinnar til lyfjafyrirtækja. Starfsemi hollenska og íslenska 

blóðbankans er ISO – gæðavottuð, finnski blóðbankinn miðar starfsemi sína út frá 

stöðlum ISO gæðakerfisins, en írski blóðbankinn styðst ekki við vottað gæðakerfi. 

Hollenski, íslenski og finnski blóðbankinn nota allir ISBT 128 kerfi við allar merkingar. 

Írski blóðbankinn virðist nokkur eftirbátur hinna að þessu leyti og hefur hvorki vottun 

né notast hann við ISBT merkingar á sinni framleiðslu. 

7.1 Blóðhlutanotkun 

Blóðhlutanotkun fer minnkandi og hefur farið minnkandi undanfarin ár. Jan 

Vermeluen frá Hollandi vill meina að teikn séu á lofti um að sú þróun gæti snúist við. 

Guðlaug Jökulsdóttir kemst einmitt að sömu niðurstöðu í meistaraverkefni sínu 

(Guðlaug Jökulsdóttir, 2013). Það er athyglisvert að skoða hlutfallslega notkun milli 

landanna. Á Íslandi er lítið gert af mjög flóknum aðgerðum, svo sem 

líffæraflutningum, þó er notkun meiri hér en t.d. í Hollandi, sem gerir allar tegundir 

aðgerða, allt upp í lifrarígræðslur. Þrátt fyrir það er notkun í Hollandi minnst meðal 
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samanburðarblóðbankanna. Mikilvægt er að fylgjast vel með þróuninni næstu árin því 

meðalaldur þjóðanna fer hækkandi og gera má ráð fyrir að æ stærra hlutfall þjóðanna 

verði yfir sextíu ára. Samkvæmt rannsóknum nota sextíu ára og eldri stærstan hluta 

þeirra blóðhluta sem gefnir eru (Guðlaug Jökulsdóttir, 2013). Satu Pastilla frá 

Finnlandi hefur áhyggjur af því að á sama tíma og notkun rauðkornaþykknis dregst 

saman eykst notkun blóðflagna. Þetta er eðlilega áhyggjuefni þar sem Finnland 

framleiðir mjög lítið hlutfall blóðflögueininga sinna með blóðskiljum og talar Pastilla 

um að þau horfi til þess að breyta því.  

Klínískar leiðbeiningar blóðhlutanotkunar við aðgerðir hafa þróast í þá átt að nota 

færri blóðhluta við aðgerðir og er það sennilega stærsta ástæðan fyrir minnkandi 

notkun síðustu árin. Helsta ástæða fyrir lægri viðmiðum er að rannsóknir síðustu ára 

hafa sýnt að fólk jafnar sig án aðstoðar tiltölulega hratt og nær upp blóðmagni á 

skemmri tíma en áður var talið. Áður fyrr þótti ástæða til að gefa blóð ef einstaklingur 

fór niður fyrir 100 í hemóglóbíni, en í dag er talið að einstaklingur geti jafnað sig þó 

hann fari allt niður í 70 í hemóglóbíni. Til viðbótar við aukna þekkingu hvað varðar 

notkun blóðhluta er orðin meiri almenn vitneskja um kostnað við hvern blóðhluta og 

erfiðleikana við að safna blóðinu sem eykur vitund lækna um mikilvægi þess að gefa 

einungis blóð þegar nauðsyn ber til. 

7.2 Markaðsmál 

Allir samanburðarblóðbankarnir nota hluta af verði hvers selds blóðhluta til öflunar 

og markaðsstarfs. Á Íslandi er ekkert slíkt, Blóðbankinn hefur ekkert fjármagn 

eyrnamerkt til markaðsstarfs og öflunar blóðgjafa. Ísland er lítið land og býr að því að 

maður þekkir mann og sem betur fer nýtur Blóðbankinn mikillar velvildar í 

samfélaginu. Fyrir hrun gekk vel að afla styrkja til ýmissa mála og var Vodafone mjög 

virkur styrktaraðili Blóðbankans árin fyrir hrun. Þá var t.d. farið í herferð sem hét 

„vertu hetja - gefðu blóð“ og búin var til súperhetja. Þessi herferð fékk verðlaun á 

sínum tíma. Síðustu tvö árin hefur Pósturinn verið aðalstyrktaraðili Blóðbankans og 

kom t.d. að endurmerkingu blóðsöfnunarbílsins og hefur stutt við Blóbankann með 

ýmsu móti, t.d. að gefa dagbækur til blóðgjafa í kringum áramót, að gefa blóðgjöfum 

sem gefa í fimmta skipti könnur, að senda út auglýsingar þegar farið er út á land og 

dreifa þeim frítt, að prenta póstkort sem má senda frítt með áskorun til einhvers að 

gefa blóð og fleira mætti telja. Blóðbankinn er háður styrkjum utanaðkomandi aðila 

og getur ekki markaðssett sig án aðstoðar. Ef ákeðinn hluti hvers framleidds 
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blóðhluta sem seldur er væri ákveðinn í markaðsstarf væri mun auðveldara að 

skipuleggja allt markaðsstarf og auðveldara að sinna því betur. Markaðsdeildir hinna 

blóðbankanna eru í raun ekki stórar miðað við höfðatölu, en á Íslandi er þetta hluti af 

starfi annarra, sem vissulega gerir íslensku starfsmennina mun fjölhæfari en gengur 

og gerist í stærri samfélögum. Ef markaðsdeildir hinna blóðbankanna eru settar í 

samhengi við mannfjölda ætti markaðsdeild Blóðbankans að vera um 0,25 stöðugildi. 

Hlutfall markaðsdeildar finnska blóðbankans af heildarfjölda starfsfólks er erfitt að 

meta með nákvæmum hætti þar sem markaðsdeildin þar er samofin 

mannauðsdeildinni en hún hefur sjö stöðugildi. Ekkert stöðugildi er eyrnamerkt 

markaðsstarfi hjá Blóðbankanum á Íslandi, en hins vegar er markaðsstarf hluti af 

starfi margra. Má þar nefna að einn starfsmaður í innköllun sér um Facebook síðuna, 

annar setur inn fréttir á heimasíðu, tveir hjúkrunarfræðingar taka á móti nemum og 

aðrir tveir hjúkrunarfræðingar sinna upplýsingabæklingum og enn aðrir tveir sjá um 

allt upplýsingaefni sem snýr að fræðslu og blóðgjöfum á vefsíðunni. Deildarstjóri 

blóðsöfnunar og yfirlæknir hafa sinnt samningum við styrktaraðila og stærri 

markaðsmálum. Þannig má ætla að þegar allt er talið gætu markaðsmál hjá 

Blóðbankanum í það heila talið fjórðung úr stöðugildi. 

Samkvæmt þessum samanburði er óhætt að draga þá ályktun að Blóðbankinn á 

Íslandi sé, miðað við aðstæður, vel rekinn og í ágætum málum. Hvað varðar gæða- 

og öryggismál er Blóðbankinn á Íslandi, samkvæmt þessu mati, í hópi fremstu 

blóðbanka. Blóðbankinn er með vottað gæðakerfi og ISBT 128 merkingar á öllum 

blóðhlutum og er hollenski bankinn eini samanburðarbankinn sem er sambærilegur 

hvað það varðar. Blóðbankinn á Íslandi var til að mynda fyrsti blóðbankinn á 

norðurlöndunum til að taka upp ISO vottað gæðakerfi. Hins vegar er ljóst að 

Blóðbankinn gæti gert betur varðandi prófanir á blóðgjöfum. Hægt væri að gera NAT 

próf sem myndu auka öryggi varðandi HIV og Lifrarbólgu B og C og ekki eru gerð 

sárasóttarpróf á sýnum frá blóðgjöfum á Íslandi en þessi próf eru gerð í öllum 

samanburðarblóðbönkunum.  

Ísland er lítið land, en fimmtán til fimmtíu sinnum færri búa á Íslandi en í  

samanburðarlöndunum. Auk þess er Ísland stórt, strjálbýlt og allra veðra von.  

Blóðgjöfum hefur farið fækkandi á Íslandi undanfarin ár og sama þróun á sér stað í 

samanburðarlöndunum. Á sama tíma og notkun blóðhluta fer einnig fækkandi er 
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þetta ekki svo mikið áhyggjuefni, en hættan er sú að þörfin eigi eftir að aukast aftur 

og þá getur orðið erfitt að fjölga blóðgjöfum aftur.  

7.3 Helstu áskoranir 

Enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Það á ekki síður við í 

blóðbankaheiminum en annars staðar. Engin teikn eru á lofti um það að takist að búa 

til gerviblóð í náinni framtíð, þrátt fyrir ýmsar tilraunir þess efnis (Mountford & Turner, 

2011). Framtíðin er um margt óljós varðandi þörfina fyrir blóðhluta. Blóðhlutanotkun 

hefur farið minnkandi í heiminum undanfarin ár og er hætt við að blóðbankarnir hafi 

sofið á verðinum gagnvart blóðgjöfunum. Jan Vermeluen telur að notkun 

rauðkornaþykknis fari ekki lengur minnkandi og telur hann að hún gæti jafnvel farið 

að aukast aftur. Miðað við spár hagstofu Íslands mun aldur þjóðarinnar fara 

hækkandi næstu árin. 65 ára og eldri voru árið 2014 13.1% þjóðarinnar en verða 

18.5% árið 2030 (Hagstofa Íslands, 2015).   

7.3.1 Óvissa með stjórnun Blóðbankans 

Í dag er við lýði ákveðið fyrirkomulag sem virðast virka vel ef stuðst er við helstu 

viðmið og niðurstöður samanburðagreininga. Blóðbankinn er í fremstu röð meðal 

jafningja og getum við verið stolt af því mikla starfi sem þar er unnið. En hvernig væri 

staðan ef yfirlæknir Blóðbankans hefði ekki verið jafn framsýnn og metnaðarfullur og 

raun ber vitni? Væri Blóðbankinn þá ISO-vottaður eða hefði hann tekið upp þær 

nýjungar sem hafa verið teknar upp? Það var sett reglugerð um Blóðbankaþjónustu 

(Alþingi, 2006)  í framhaldi af tilskipun Evrópuráðsins. Blóðbankaþjónustan á Íslandi 

var í framhaldinu sameinuð undir einum hatti. Sett var á fót ráðgjafanefnd á vegum 

ráðuneytisins árið 2010 (Velferðarráðuneytið, 2010) þar sem yfirlæknir Blóðbankans 

hefur áheyrnarétt. Sú nefnd er ekki virk og er það vissulega áhyggjuefni. Mikilvægt er 

að ráðgjafanefndin sé virk og fylgist vel með þróun mála, einungis þannig höfum við 

eftirlit með starfseminni og vitneskju hóps einstaklinga sem getur gripið inn í ef á þarf 

að halda. Blóðbankastarfsemi er viðkvæm starfsemi og sparnaður á sviði 

blóðbankamála er vandmeðfarinn. Það getur verið erfitt að réttlæta kaup á rándýrum 

tækjum og nýjar vinnsluaðferðir geta kostað mikið, en á móti getur það mögulega 

bætt líf margra einstaklinga og bjargað mannslífum. Það má aldrei gleymast. 

Styrkur Blóðbankans á Íslandi felst e.t.v. ekki síst í sterkum mannauði og sterkum 

leiðtoga. Með formlegri, virkri umgjörð og stefnumótun yfirvalda til framtíðar má 
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hugsanlega koma í veg fyrir að sá styrkur tapist við mannabreytingar. Ábyrgðin á 

blóðbankastarfseminni, öryggi við blóðgjafir og nægum birgðum liggur hjá 

stjórnvöldum og það er þeirra að hlutast til um það að breytingar séu gerðar í takt við 

framfarir og þróun í heiminum. Áhyggjuefnið er í raun það að þá sem eru með 

formlega valdið skorti e.t.v. innsýn og faglega þekkingu til stefnumörkunar á sviðinu.  

7.3.2 Blóðhlutar 

Blóðhlutanotkun hefur farið minnkandi undanfarin ár, ekki eru nema um tíu ár 

síðan blóðhlutanotkun fór sífellt vaxandi og  nauðsynlegt var að sækja sífellt fleiri 

blóðgjafa og safna meira blóði. Blóðhlutar eru sífellt að verða öruggari og tæknin við 

vinnslu þeirra betri. Hér var ekki farið ofan í það hvernig munurinn er milli þessara 

landa varðandi vinnsluna, en þó kom fram til að mynda hjá Patrick Bowler að á Írlandi 

er verið að horfa til þess að taka upp smithreinsun blóðhluta (e. pathogen 

inactivation) en það er nokkuð sem Blóðbankinn hefur löngu tekið upp. Jafnframt 

kom fram að allir blóðbankarnir eru með 100% hvítkornasíað rauðkornaþykkni. 

Blóðbankinn á Íslandi var síðastur blóðbankanna til að taka það upp en það getur 

skipt miklu máli fyrir veika einstaklinga sem þurfa blóðgjöf að blóðhlutarnir séu 

hvítkornasíaðir. Fyrir 2013 var það sérpöntunarvara hjá Blóðbankanum en þá voru 

allir blóðhlutar hvítkornasíaðir. Eflaust á öryggi blóðhluta enn eftir að aukast en mesta 

hættan er þó mögulega vegna veira sem við þekkjum ekki í dag og gerum ekki 

prófanir gagnvart, eins og kom á sínum tíma með HIV. Það er áskorun framtíðarinnar 

að vera alltaf á tánum gagnvart slíku og því er allt rannsóknastarf afar mikilvægt. 

Blóðhlutanotkun hefur farið minnkandi undanfarin ár en það er ekki síst vegna 

breyttra viðmiða varðandi notkun blóðhluta við aðgerðir og breytt viðmið varðandi 

hvenær nauðsynlegt er að gefa blóð (Liumbruno, Bennardello, Lattanzio, Piccoli, & 

Rossetti, 2009). Á gjörgæslunni á Landspítalanum var gerð rannsókn á því hvort 

notkun blóðhluta væri í samræmi við klínískar leiðbeiningar (Karl Erlingur Oddason 

og fl., 2014). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru um 6% rauðkorna og að 

minnsta kosti 14% blóðvökva og 33% blóðflagna gefnar utan viðmiða klínískra 

leiðbeininga. Niðurstaða höfunda er að niðurstöðurnar bendi til þess að óþarfa 

blóðhlutagjöfum á gjörgæsludeildum Landspítala megi fækka líkt og á 

gjörgæsludeildum erlendis. 

Nýjar rannsóknir eiga mögulega eftir að hafa áhrif til breytinga á klínískum 

leiðbeiningum um notkun blóðhluta til frekari lækkunar.  
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7.3.3 Tækni 

Tækninni hefur fleygt fram og nú er svo komið að blóðgjafar geta jafnvel sjálfir 

bókað sér tíma á netinu. Samanburðarblóðbankarnir eru ekki fremstir í þessri tækni 

en þess má geta að t.d. í blóðbankanum í Óðinsvéum eru allir blóðgjafar bókaðir í 

tíma og gengur það fyrirkomulag nokkuð vel. Á Íslandi erum við að horfa til þess að 

bóka blóðgjafa enn frekar en við gerum í dag og fara jafnvel alveg yfir í slíkt 

fyrirkomulag, sambærilegt því sem gert er í Óðinsvéum. Í dag koma blóðgjafar mest 

inn af götunni þegar þeim hentar. Það er afar erfitt að reka blóðsöfnunardeild með 

viðeigandi mannskap þegar flestir blóðgjafar koma á sama tíma. Mikilvægt er fyrir 

Blóðbankann að stýra betur innkomu blóðgjafa og hafa hana í samræmi við þörf 

hverju sinni. Þannig gæti mannahald jafnframt verið í betra samræmi við þörf og 

biðtími og þjónusta við blóðgjafana betri. Þannig yrði auk þess  stjórnun lagers 

einfaldari og nákvæmari, ef vitað væri fyrirfram hvað er von á mörgum einingum á 

degi hverjum. Það er þó mikilvægt að gera ráð fyrir að einhverjir blóðgjafar verði 

óánægðir og jafnvel að einhverjir fari úr blóðgjafahópnum. Því er afar mikilvægt að ef 

farið verður yfir í það að bóka alla blóðgjafa, þá sé Blóðbankinn undir það búinn og 

megi við því að fækki í blóðgjafahópnum. Það eru heilmiklar áskoranir í þeim 

tækninýjungum sem nú eru til staðar. Blóðbankinn er nú á biðlista eftir 

bókunarhugbúnaði tengdum ProSang tölvukerfinu sem Blóðbankinn notar. Sú viðbót 

mun gera blóðgjöfum kleyft að bóka sig á netinu og fá áminningu og upplýsingar 

sendar til sín rafrænt. 

7.3.4 Hnattvæðing  

Mikil breyting hefur orðið á samsetningu þjóðanna og í flestum löndum er hlutfall 

borgara af erlendu bergi brotnu sífellt hærra. Fyrir blóðbankastarfsemi og 

heilbrigðisþjónustu í löndunum er þetta ákveðið áhyggjuefni. Líklegt er að fólk af 

sama uppruna sé með tiltölulega líka vefjaflokkun og svipuð mótefni. Ef hins vegar 

einstaklingur frá allt öðrum heimshluta og af öðrum uppruna veikist mikið og er með 

mjög ólíka flokkun miðað við íbúa þess lands sem hann býr í, getur hent að 

blóðbankinn eigi ekki til blóðhluta til notkunar fyrir þann einstakling. Þá er afar 

mikilvægt að gott samstarf sé milli landa og hægt sé að fá sjaldgæfa blóðhluta frá 

sameiginlegum banka eða gagnagrunni.  
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Nýlegt dæmi hér á landi er af einstaklingi með AL amyloidosis (primary) sem hafði 

fengið háskammtameðferð/stofnfrumuígræðslu. Meðferðin snerist um að drepa 

æxlisfrumur einstaklingsins með háskammtalyfjameðferð, gefa einstaklingnum svo 

aftur frískar blóðmyndandi stofnfrumur (sínar eigin) og ræsa með gjöfinni aftur 

stofnfrumukerfið og þar með framleiðslu blóðflagna hjá einstaklingnum. Í þessu erfiða 

tilfelli fór kerfið ekki í gang og einstaklingurinn fór lækkandi í blóðflögum þrátt fyrir 

inngjöf stofnfrumna. Einstaklingurinn fékk aukaverkanir við blóðflögugjöf og var þá 

byrjað að skoða HLA mótefni en það reyndist ekki vera valdurinn. Áfram gekk illa og 

einstaklingurinn hafnaði blóðflögum. Var þá skoðað hvort HPA (e. human platelet 

antigen) mótefnasvörun gæti verið vandamálið og þurfti að senda sýni til Svíþjóðar til 

greiningar. Það reyndist svo niðurstaðan að einstaklingurinn var með HPA-1 mótefni. 

Bráðabirgðasvar sem var stótt símleiðis gaf sterklega til kynna að HPA-1a mótefni 

væru til staðar. Seinna bráðabirgðasvar var sótt símleiðis sex dögum síðar og 

samkvæmt því var genomísk flokkun: HPA-1bb arfgerð. Þessi staðfesting var í 

samræmi við grun læknis blóðbankans. Byrjað var að gefa einstaklingnum blóðflögur 

í samræmi við þessar bráðabirgðaniðurstöður sem skiluðu árangri. Niðurstöður komu 

loks frá Stokkhólmi tíu dögum síðar en þá var sjúklingurinn þegar kominn í bataferil. 

Þegar mál sem þetta koma upp þarf að finna heppilega blóðgjafa. Í þessu tilfelli 

tókst það og voru blóðgjafar í blóðgjafahópi Blóðbankans sem hentuðu sem 

blóðflögugjafar fyrir þennan einstakling. Þessir einstaklingar komu ítrekað í blóðskilju 

til að gefa blóðflögur og á tiltölulega skömmum tíma tókst, ásamt annarri 

lyfjameðferð, að virkja aftur eigið kerfi sjúklingsins (Anna Margrét Halldórsdóttir, 

2015).  

Hefðu ekki fundist heppilegir blóðgjafar er erfitt að segja til um hvernig hefði farið 

en af þessu má ljóst vera að afar mikilvægt er að hafa fjölbreyttan blóðgjafahóp. 

Hefði þetta t.d. verið einstaklingur af erlendum/ólíkum uppruna, t.a.m. frá Asíu er alls 

ekki víst að innan blóðgjafahóps Blóðbankans hefðu fundist einstaklingar sem hefðu 

passað fyrir þennan einstakling. Af þessum ástæðum þurfa blóðbankarnir að ná betur 

til minnihlutahópa og fjölga blóðgjöfum úr þeirra röðum. 

Ísland er eitt af fáum löndum sem er með heilsufarsspurningablaðið á ensku til 

viðbótar við íslenskuna og er það liður í því að koma mögulega til móts við 

einstaklinga af erlendu bergi.   
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Í Þýskalandi hefur mikið verið reynt að fá Tyrki til að gefa blóð og hefur verið farið í 

sérstök átök t.d. með moskunum þar í landi. Þær tilraunir sem hafa verið gerðar hafa 

ekki gengið vel en enn er leitað nýrra leiða. Einnig er ákveðið vandamál að trú sumra 

þjóðernis- og trúarhópa er sú að ekki eigi að gefa blóð og jafnvel ekki þiggja það 

heldur.  

7.3.5 Kostnaður 

Mikið er talað um kostnað blóðhluta, kostnað við safnanir og vinnslu og verður 

krafan um hagræðingu og sparnað æ ríkari. Á þeim rástefnum og fundum sem ég hef 

farið á undanfarið er mikið talað um afköst í blóðsöfnun (e. efficiency). Afköst eru 

reiknuð út frá fjölda blóðgjafa sem koma á blóðsöfnunareiningu deilt með fjölda 

opnunartíma, deilt með fjölda starfsmanna á einingunni. Einfalt er að bera þessa tölu 

saman milli blóðsöfnunarbílanna, en þessi tala er mjög breytileg eftir löndum. 

Almennt er talið mikilvægt að talan sé ekki lægri en 1,5 (1,5 blóðgjafi á hvern 

starfsmann á hvern opnunartíma) til þess að söfnunarstaðurinn borgi sig. Þegar verið 

er að fara með blóðsöfnunarbíl á nýja staði er oft erfitt að sjá fyrir hver þessi tala 

verður og á Íslandi getur t.d. veður spilað stóra rullu í þessu sambandi auk þess sem 

kynningar/auglýsingar um opnunartíma bílsins og staðsetning skipta miklu í þessu 

tilliti. Árið 2014 var þessi stuðull á Íslandi frá 0,5 – 2,5, en samkvæmt Jan Vermeluen 

vilja Hollendingar helst hafa þennan stuðul nálægt þremur, og hafa verið að 

endurskipuleggja söfnunarstaði sína út frá því. Í Finnlandi er viðmiðið nær 2,0 

samkvæmt Satu Pastilla. Hér á landi er horft mikið til þess að ná í nýja blóðgjafa með 

blóðsöfnunarbílnum og er hann afar mikilvægur í því tilliti. Á nýjum stöðum er oft 

mikið um frávísanir sem ekki eru reiknaðar inn í þessa tölu og er nú unnið í því að fá 

þá tölu inn í útreikninga svo útreikningar verði nákvæmari. 

Til þess að geta gert allar þær aðgerðir og veitt alla þá meðferð sem vestræn 

menning gerir kröfu um er nauðsynlegt að halda úti sérhæfðri starfsemi eins og 

blóðbanka. Ísland er lítið og fámennt en engu að síður búum við svo vel að eiga 

mikið af sérfræðingum sem eru tilbúnir til að vinna á Íslandi við þær aðstæður sem 

við búum. Eðlilega kostar það þjóðina mikið, þó fer ekki stærra hlutfall 

þjóðarframleiðslu til heilbrigðismála á Íslandi en í nágrannalöndunum og má af því 

draga þá ályktun að við förum tiltölulega vel með það fé sem er sett í málaflokkinn. 

Sérfræðingar á borð við lækna Blóðbankans sinna mjög fjölbreyttri starfsemi og eru 

ekki eins sérhæfðir og í öðrum löndum. En í tilfellum eins og því sem getið var um í 
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kafla 7.3.3. má glöggt sjá hversu mikilvægt það er fyrir land og þjóð að hafa 

sérfræðingana þegar á reynir. Störf hjúkrunarfræðinga hjá Blóðbankanum eru 

fjölbreytt. Hjúkrunarfræðingar sinna auk almennrar blóðsöfnunar margvíslegum 

öðrum störfum s.s. uppfærslu gæðaskjala, útbúa fræðslu- og kynningarefni, sjá um 

fræðslu, svara fyrirspurnum, sinna sérhæfðum blóðskiljusöfnunum, fara með 

kynningar í fyrirtæki og stofnanir, taka á móti nemum og svona mætti lengi telja. 

Líffræðingar og lífeindafræðingar Blóðbankans eru einnig þjálfaðir á margar 

starfstöðvar, margar vélar og sinna margskonar rannsóknum. Allir starfsmenn 

Blóðbankans eru því fjölhæfir og sinna í raun mörgum störfum, hjá blóðbönkum 

erlendis er þetta fyrirkomulag á flestum stöðum með allt öðrum hætti. Þar er 

sérhæfingin mun meiri og t.a.m. í blóðsöfnun tekur einn starfsmaður viðtöl við 

blóðgjafa, á meðan annar tekur blóðið og sá þriðji gengur frá blóðinu. Á Íslandi er það 

einn og sami hjúkrunarfræðingurinn sem fylgir blóðgjafanum í gegnum allt ferlið.  

Kostnaður er afstæður en það kom ekki á óvart að munur væri á fjölda stöðugilda 

á hverja 1000 íbúa milli landanna fjögurra. Það sem kom á óvart var að þessi munur 

hafi ekki verið meiri. 

7.3.6 Öryggi blóðhluta  

Eins og fjallað var um í kafla 7.3.4. er öryggi í blóðhlutaþjónustu alltaf að aukast. 

Það sem Blóðbankinn gæti nú þegar bætt varðandi öryggi blóðgjafa er að taka upp 

NAAT próf við greiningu HIV, lifrarbólgu C og lifrarbólgu B. Slíkt próf greinir fyrr hvort 

einstaklingur er smitaður af þessum sjúkdómum en þau próf sem notuð eru í 

Blóðbankanum. Auk þess prófar Blóðbankinn ekki fyrir sárasótt líkt og hinir 

blóðbankarnir. DNA greiningar eru alltaf að verða einfaldari og t.d. er nú hægt að 

greina vefjaflokka og annað með þeirri tækni. Norska stofnfrumugjafaskráin sem 

Blóðbankinn er hluti af hefur velt upp þeim möguleika að fá einstaklinga til að skrá sig 

með þeim einfalda hætti að fá sýni með munnstroki, sem myndi t.d. gera 

blóðbankana sem samstarfsaðila stofnfrumugjafaskránnar óþarfa. Blóðbankarnir 

verða að fylgjast vel með öllum breytingum og vera virkir í rannsóknum og 

breytingum þegar á þarf að halda. Fyrir sérfræðinga Blóðbankans á Íslandi er afar 

mikilvægt að vera í góðu sambandi við aðra sérfræðinga á sama sviði, sækja 

ráðstefnur og fundi og fylgjast með. Það var áhugaverður punktur sem kom fram hjá 

Satu Pastilla frá Finnlandi um að á Íslandi væru kjöraðstæður til rannsóknarstarfs. 

Það má til sanns vegar færa og ættum við í því tilliti að geta nýtt okkur þann frábæra 
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mannauð sem við búum yfir og auðvelt aðgengi að upplýsingum. Auknar rannsóknir 

er því nokkuð sem Blóðbankinn ætti að horfa til í meiri mæli í framtíðinni.  

7.4 Framtíðarþróun 

Það er aldrei auðvelt að spá fyrir um framtíðina en eins og komið hefur fram er 

ýmislegt óráðið og ljóst að á næstu árum mun koma í ljós hvernig þróunin verður í 

blóðhlutanotkun. Undanfarin ár hefur þróunin verið í átt til minni notkunar 

rauðkornaþykknis en aukinnar notkunar blóðflagna og blóðvökva. Blóðvökvanotkun 

hefur þó aðallega aukist vegna notkunar lyfja- og snyrtivöruframleiðenda. Líklegt má 

telja að sú þróun muni halda áfram. Aukin notkun blóðflagna kemur til vegna 

aukinnar þekkingar og meðhöndlunar sjúkdóma, s.s. krabbameins. Notkun 

rauðkornaþykknis hefur dregist saman og er það aðallega vegna breyttra viðmiða og 

rannsókna sem sýnt hafa fram á að ekki er nauðsynlegt að gefa rauðkornaþykkni fyrr 

en magn hemóglóbíns í blóði er komið neðar en áður var talið nauðsynlegt. Stór hluti 

allrar blóðhlutanotkunar er fyrir einstaklinga í efri aldursflokkum, eldri en sextíu ára. 

Eftir því sem stærra hlutfall þjóðanna verður eldra en sextíu ára er þannig ákveðin 

hætta á að hlutfallsleg notkun fari á ný hækkandi og þörfin fyrir blóðhluta taki að 

aukast aftur. 

Lokaspurningin í viðtölum við sérfræðinga blóðbankanna var hvort þeir sæju 

einhver tækifæri fyrir okkar litla blóðbanka á Íslandi eða hvort þeir teldu okkur geta 

lært eitthvað af þeim. Þar kom fram hjá Jan Vermeluen frá Hollandi að hann teldi 

okkur eiga að hætta að vera með blóðbanka og kaupa allt erlendis frá. Sú afstaða á 

vissulega rétt á sér og er auðvelt að ímynda sér að utanaðkomandi finnist þetta tóm 

vitleysa að halda úti allri þessari starfsemi hér lengst norður í Atlantshafi fyrir jafn 

lítinn fjölda og raun ber vitni. Hins vegar verður að líta til þess hve langt þyrfti að 

sækja blóð ef upp kæmi slys eða annað sem bregðast þyrfti við strax. Það er 

nauðsynlegt fyrir Ísland að vera með blóðhlutavinnslu og söfnun til þess að geta 

brugðist við skyndilegum áföllum og mikilli blóðhlutanotkun sem krefst þess að 

brugðist sé strax við. Fyrstu fjóra mánuði ársins 2015 hefur fjórum sinnum þurft að 

kalla út hjúkrunarfræðinga og blóðgjafa vegna vöntunar utan hefðbundins 

opnunartíma.  
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7.4.1 Blóðgjafar 

Þegar kemur að blóðhlutanotkun er hækkandi aldur þjóðanna ákveðið áhyggjuefni 

og er viðbúið að aldurssamsetning blóðgjafahópsins muni breytast í náinni framtíð. 

Flest lönd hafa efri aldursmörk blóðgjafa við 70 ára og neðri mörk við 18 ára. Jafnvel 

þó að aldursviðmiðið væri hækkað vitum við að líkurnar til þess að blóðgjafi þurfi að 

hætta að gefa blóð vegna sjúkdóma, lyfjanotkunar, blóðþrýstings eða annarra orsaka 

eykst með hækkandi aldri. Aldursdreifing virkra blóðgjafa kemur fram á mynd 7.1 

(Jórunn Frímannsdóttir, 2014). 

 

 

 

Eftir fimmtíu ára aldurinn fer hratt fækkandi í blóðgjafahópnum og eftir sextíu ár er 

hópurinn orðinn frekar rýr. Miðað við það mun það varla breyta miklu að hækka 

aldursbilið sem blóðgjafar geta gefið blóð. Guðlaug Jökulsdóttir komst að þeirri 

niðurstöðu í meistararitgerð sinni að árið 2022 yrði Ísland ekki lengur sjálfbært 

varðandi blóðhluta nema til kæmu einhverjar breytingar (Guðlaug Jökulsdóttir, 2013). 

Það er ákveðið tækifæri fyrir Ísland að fjölga í hópi kvenna meðal blóðgjafa, 

sérstaklega kvenna milli fertugs og fimmtugs, þ.e. eftir barneignir. Konur detta mjög 

gjarnan út sem blóðgjafar við barneignir eða geta jafnvel ekki orðið blóðgjafar á 

meðan þær hafa á klæðum vegna lágs hemoglóbín magns í blóði. Eftir barneignir 

breytist það mjög gjarnan og þá er mikilvægt að fá konurnar aftur til að koma. Þróun 

Mynd 7.1 Aldursdreifing blóðgjafa á Íslandi 2005 og 2013 
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blóðgjafahópsins á þó eftir að koma betur í ljós og er mikilvægast á þessu stigi að 

fylgst sé vel með þróuninni og haldið áfram að greina hópinn enn frekar. 

7.4.2 Blóðsöfnun 

Blóðsöfnun hefur ekki breyst í grundvallaratriðum undanfarin ár. Ennþá er 

langmestu safnað með heilblóðsgjöfum þar sem blóðgjafi gefur 450 ml af blóði hverju 

sinni. Með betri tækni við blóðskiljusöfnun hefur söfnun með blóðskiljum þó aukist og 

eru blóðflögusafnanir með blóðskiljum á Íslandi afar mikilvægar. Kostnaður við 

blóðsöfnun verður sífellt meira mál og hagkvæmni eininganna mikilvægari í 

rekstrinum. Blóðbankarnir horfa því orðið mjög krítískt á kostnað við rekstur 

blóðsöfnunarbílanna og afköst á hverjum söfnunarstað.  Það er þó mikilvægt að horfa 

til þess að blóðgjafar eru sjálfboðaliðar sem koma af fúsum og frjálsum vilja og gefa 

af sjálfum sér og tíma sínum og jafnvel af tíma vinnuveitandans. Það gæti því orðið 

hættuleg þróun ef afköst fara að skipta svo miklu máli að upplifun blóðgjafans verði 

neikvæð. Í því ljósi hefur finnski blóðbankinn verið að skoða einn hjúkrunarfræðingur-

einn blóðgjafi aðferð, sem er sama aðferð og viðhöfð er á Íslandi.  

Hvort að það takist að framleiða blóðhluta í framtíðinni skal látið ósagt en það 

mundi vissulega breyta ansi miklu í starfsemi blóðbankanna sem þá færu sennilega 

að einbeita sér að því að framleiða blóð í stað þess að safna því og vinna það.  
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8 Lokaorð 

Það hefur verið afar áhugavert að vinna þessa greiningu og hef ég lært mikið á 

þessari vinnu. Það eru kostir og gallar við það að skoða hluti sem standa svo nærri 

manni sem raun ber vitni. Ég tel þó að kostirnir hafi vegið mun þyngra í allri vinnunni 

og gert mér kleyft að nálgast viðfangsefnið af þeirri þekkingu og innsýn sem verkefnið 

útheimti. Með því að nota tölulegan samanburð (staðreyndir) í hlutfallslegum 

samanburði tel ég að ég hafi náð að nálgast verkefnið á eins hlutlausan hátt og 

frekast var unnt.   

Áhugavert var að sjá hvað Blóðbankinn stendur vel í alþjóðlegum samanburði þó 

vissulega sé ástæða til að vera vakandi hvað alla þróun varðar. Í þessari ritgerð þurfti 

ég að takmarka umfang þeirra þátta sem til skoðunar voru en á þessari vegferð 

vöknuðu spurningar sem hefði verið áhugavert að skoða betur.  

Blóðbankinn er deild innan stofnunar og því ekki sjálfstæður í þeim skilningi. Að 

mínu mati er mikilvægt að skoða betur hvort ekki sé ástæða til að Blóðbankinn sé 

sjálfstæð stofnun með sér stjórn sem svarar beint til ráðuneytis.   

Áhugavert væri líka að fara dýpra í samanburð á blóðgjafahópnum. Við vitum að 

meðalaldur Íslendinga er tiltölulega lágur í samanburði við mörg önnur Evrópuríki og 

því ættum við að geta lært af þróun annarra landa í því tilliti og hafa þannig svigrúm 

til að spá með nokkurri vissu fyrir um framtíðina. Jafnframt  mætti skoða betur 

mismunandi gæðakerfi og þá gæðastaðla sem notaðir eru í blóðbankastarfsemi.  

Á næstu árum munu verða miklar breytingar hjá öllum blóðbönkunum varðandi 

tæknimál. Það eru að verða miklar breytingar varðandi bókanir blóðgjafa og horfa allir 

blóðbankarnir til þess að auka hlut bókaðra blóðgjafa og jafnvel fara alfarið yfir í slíkt. 

Bókunarkerfi eru að verða mjög fullkomin bæði á neti og í síma. Bókanir hafa 

ótvíræða kosti, bæði fyrir blóðgjafana sjálfa en ekki síður fyrir birgðastjórnun og 

mannahald. Með betri stýringu á innkomu blóðgjafa bæði hvað varðar fjölda blóðgjafa 

og af hvaða blóðflokki þeir eru má stjórna birgðahaldi með mun betri hætti. Með 

fullkomnu bókunarkerfi mætti auk þess stýra mannahaldi betur í samræmi við þörf. 

Það verður mjög áhugavert að skoða þróunina í þessum efnum eftir tvö til þrjú ár og 

sjá hvernig starfshættir muni breytast, bæði hér á Íslandi sem og í 

samanburðarlöndunum.  
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Heildarniðurstaðan er jákvæð. Metnaðarfullt starf er unnið innan Blóðbankans og 

hann hefur unnið vel úr þeim áskorunum sem lega lands og smæð þjóðar veita 

honum.  
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Viðaukar  

Viðauki I – Upphafsteikning af matstré 

 

 

Mynd I. 0.1 Upphafsteikning af matstré 
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Viðauki II – Matsrammi 

Lykilspurningar Útfærsla á  
Spurningu 

Gagnasöfnun 
aðferðir og 
heimildir 

Greining Staðlar 

Structure – 
Regluverk 

    

Hvernig er  
reglugerðarumhverfi 
Blóðbankans 
háttað? 

 
 

Hvaða reglum og 
skilmerkjum starfar 
Blóðbankinn eftir? 

 
Hver er staða 
Blóðbankans 
innan 
stjórnkerfisins? 

 
 

Lög og reglur á 
Íslandi um 
blóðhlutaframleiðslu 
og blóðhlutanotkun.  

 
Evróputilskipun 

 
Blóðbankinn sem 
deild innan stofnunar 
í stjórnkerfinu. 

Greining gagna. 
 

Samanburður á 
stöðu BB á Íslandi 
og erlendum BB 
Holland, Írland, 
Finnland. 

EDQM 
 
 
 
 

Stuðlar 
reglugerðarumhverfi 
Blóðbankans að 
skilvirkni? 

Hvernig er 
ákvörðunum um 
skilyrði söfnunar 
og notkunar blóðs 
og blóðhluta 
háttað? 

 
Tryggir 
reglugerðar-
umhverfið að 
Blóðbankinn 
uppfylli skilyrði um 
framleiðslu blóðs 
og blóðhluta? 

Skoða hvar í lögum 
og reglum gerð er 
krafa um að BB 
uppfylli kröfur um 
afgreiðslu blóðhluta.  
Skoða hvernig BB 
tryggi að hann geti 
staðið undir gæðum 
og þörf fyrir 
blóðhluta. 
Skoða hvernig eftirliti 
með að BB uppfylli 
skilyrði er fullnægt.  

Greina á hvaða hátt 
regluverkið gerir 
kröfu um gæði og 
þjónustu.  
Greina hvernig 
eftirlit skal vera 
samkvæmt 
stöðlum/reglum.  

ISO staðlar 
Eftirlits-
stofnanir 

Lykilspurningar Útfærsla á  
Spurningu 

Gagnasöfnun 
aðferðir og 
heimildir 

Greining Staðlar 

Staða í alþjóðlegum 
samanburði 

    

Hvernig er starfsemi 
Blóðbankans á 
Íslandi samanborið 
við það sem best 
gerist í 
nágrannalöndunum?  

Hver er 
meginmunur á 
starfsemi BB á 
Íslandi og öðrum 
sem eru til 
samanburðar. 

 
Hvað er best? 

Upplýsingar um 
valda BB sem 
opinberar eru. 
Samanburðartölur 
frá EDQM 

 
 

Rýni á lykiltölum 
um afköst og 
mikilvæga þætti 
blóðbankaþjónustu 
í völdum BB. 

EDQM 
 

Getum við lært 
eitthvað af öðrum 
blóðbönkum? 

Hvernig stýra aðrir 
blóðbankar söfnun 
blóðhluta? 
Hvernig er 
markaðsstarfi 
háttað? 

Skoða athuganir 
sem gerðar hafa 
verið á 
Blóðbankanum á 
Íslandi mtt 
athugasemda sem 
þar hafa komið fram. 

Rýna í tölur sem 
eru betri hjá 
samanburðarbb en 
hjá BB á Íslandi og 
meta hvaða þættir 
hafa áhrif á þær.   

 

Lykilspurningar Útfærsla á  
Spurningu 

Gagnasöfnun 
aðferðir og 
heimildir 

Greining Staðlar 

Efficiency – Skilvirkni      

Stendur söfnun 
blóðs á Íslandi og 
blóðgjafahópurinn 
undir þörf fyrir 

Hvernig er 
samsetning 
blóðgjafahópsins í 
öðrum völdum 

Skoða opinberar 
upplýsingar og 
rannsóknir á Íslandi 
og í 

Greining lykilgagna 
og hugtaka 
varðandi 
blóðsöfnun og 
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blóðhluta?  löndum? 
Hvernig er söfnun 
blóðs háttað í 
öðrum löndum? 

samanburðarlöndum 
 

blóðgjafahópinn á 
Íslandi. 

Hvernig er staðan í 
dag og við hverju 
getum við búist til 
framtíðar?   

Aldursamsetning 
þjóðar? 
Hvernig er notkun 
blóðs/blóðhluta? 
Hvernig getum við 
búist við að 
þróunin verði? 

 

Skoða gögn sem 
sett hafa verið fram 
um þróun bæði hvað 
varðar 
aldursamsetningu og 
notkun blóðs.  

Greina gögn og 
rannsóknir mtt 
þróunar. 

 

Samanburður Tölulegur 
samanburður 
gagna 

Samanburður 
starfsemi 

Greining 
samanburðar 

 

Greining     

Niðurstöður 
samanburðar milli 
landanna. 
Hvernig er Ísland í 
samanburði við það 
sem best gerist 
meðal hinna 
blóðbankanna? 

Hlutfallslegur 
tölulegur 
samanburður 
settur fram á 
myndrænan hátt  

Helstu þættir 
starfseminnar bornir 
saman, s.s. skipulag 
og ábyrgð. 

Niðurstöður 
samanburðar 
greindar með 
hliðsjón af stöðu 
Blóðbankans. 
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Viðauki III - Kynningarbréf 

 

Reykjavík 12.02.2015 

 

Dear X 

 

My name is Jórunn Frímannsdóttir. I am a Department Head of blood collection at the 

National Bloodbank of Iceland.  

In addition to coordinating the collection of blood in Iceland I am pursuing my master’s 

degree at the University of Iceland in public administration. The topic of my master´s 

dissertation is the Icelandic Bloodbank, but the study also has a comparative component 

where I examine certain aspects of the services provided by the national bloodbanks in 

Finland, Holland and Ireland.  

For the purpose of my study, I kindly ask you to help me out with some information about 

your bloodbank services. 

 

 I would appreciate it very much if you could help me by answering the questions below. 

 

1. Does your bloodbank collect Plasma aferesis? Does your bloodbank sell Plasma to 

pharmaceutical companies? 

2. Does your bloodbank perform DNA paternity testing?  

3. Are there any other services provided that would not be considered a regular 

Bloodbank services, such as sales of products or services? 

4. Does the bloodbank have any roles pertaining to organ transplants? 

5. What is the overall turnover for the national bloodbank? Then I mean with everything 

included, also if there are some special research departments and all plasma etc. 

6. To whom is the bloodbank responsible; which organizational entity is ultimately 

responsible for maintaining sufficient stock of bloodblood etc. in your country? 

7. Is the bloodbank directly under the Ministry of Health (or other Ministry) or under 

other governmental national body such as national hospital, or surgeon general?  

 

8. Finally, I am trying to collect some operational numbers for the year 2013 for 

comparison purposes: 

a. Collected whole blood units in the year 2013. 

b. Sold red cell units in the year 2013. 

c. Number of whole blood donors (not donations) in the year 2013. 

d. Number of new donors in the year 2013. 

e. Number of O-negative donors in the year 2013. 

f. Number of staff at the National Bloodbank in the year 2013. 

g. Number of collection sites (one mobile unit counting as one collection site) in 

the year 2013. 

 

If there is anything else that you think could be relevant for my research, please feel free 

to add some information, or alternatively to send relevant files or documents of value.  
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I highly appreciate your assistance, and don´t hesitate to be in touch if you have any 

questions regarding the study, or if any of the above questions need further clarification. 

 

With kind regards, 

 

Jórunn Frímannsdóttir 
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Viðauki IV – Skipurit Landspítala Háskólasjúkrahúss 

 

 

Mynd IV. 0.2 Skipurit Landspítala - háskólasjúkrahúss 
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Viðauki V – Rekstrarráð Blóðbankans 

 

 

Mynd V. 0.3 Rekstrarráð Blóðbankans 
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