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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen anser det angeläget att blodtappningsverksamheten i länet
stärks och ett flertal åtgärder är därför under utredning eller införande. Det
avser bland annat utredningar om införande av en blodgivningscentral på
Sunderby sjukhus och en mobil enhet för blodgivning i länet. En utökning av
öppettiderna och antalet hälsocentraler med blodgivning är önskvärt men
beroende av rådande bemanningsläge.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder
möjligheten att införa en blodgivningscentral på Sunderby sjukhus samt att
öppettiderna på befintliga blodcentraler utökas. Vidare föreslås att regionen
utreder om fler hälsocentraler kan agera blodgivningscentral samt om en så
kallad blodbuss eller trailer kan användas för att täcka fler orter i länet.

Ärendet
Regionen har en pågående översyn av blodgivningsverksamheten i länet.
Översynen berör följande områden; inrättande av en blodgivningscentral på
Sunderby sjukhus; möjligheten att utöka öppettiderna vid regionens blodgivningscentraler; införande av webbtidbokning; inrättande av en permanent
blodgivningscentral i Boden samt utredning av förutsättningarna för en mobil enhet för blodgivning. Under hösten 2018 har en centralisering av komponentberedningen (separering och beredning av blod) till Sunderby sjukhus
inletts vilket förväntas frigöra resurser för blodgivningsenheterna i länet och
öka möjligheten att ta emot blod. De kommuner som inte har någon blodgivningsverksamhet motsvarar en befolkning på cirka 38 000 personer eller 15
procent av befolkningen. Följande tabell ger en översikt av blodtappningsverksamheten i regionen.
Blodtappningsverksamhet i Region Norrbotten
Kommun
Befolkning Blodtappningsverksamhet
Norrbotten
placerad vid:
Luleå/
77 832
Stadsvikens hälsocentral
centrum
Luleå/
Under utredning
Sunderbyn
Piteå
42 116
Piteå Älvdalssjukhus, laboratoriemedicin
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DOKUMENT-ID
ARBGRP583-382524020-600

ANSVARIG CHEF
Kirsti Jussila

HANDLÄGGARE
Kirsti Jussila

Öppettider
4 dgr/vecka

4 dgr/vecka

VERSION
0.24
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Boden

28 064

Tillfälligt placerad på Garnis

1 dgr/vecka

Kiruna

22 992

2 dgr/vecka

Gällivare
Kalix
Haparanda
Älvsbyn
Arvidsjaur
Pajala
Jokkmokk
Övertorneå
Överkalix
Arjeplog
=

17 630
16 058
9 785
8 140
6 334
6 039
5 001
4 410
3 302
2 794
250 497

Kiruna sjukhus, laboratoriemedicin
Gällivare sjukhus
Kalix sjukhus
Hälsocentralen
-

2 dgr/vecka
2 dgr/vecka
Ca 6 ggr/år
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