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Blodgivning vid Dalslands sjukhus 
 
Möjlighet till blodgivning vid Dalslands sjukhus försvann 
p.g.a. kostnadsbesparingar 2014, men också av att man sa sig 
kunna få personer boende närmare NÄL att lämna blod när så 
behövdes. 
Detta fungerar tydligen inte. Av många tidningsartiklar under senare 
tid så visar det sig att det saknas blod. 
Vid Dalslands sjukhus fanns ca 1500 personer registrerade för att 
lämna blod. Många finns säkert kvar även idag. 
Varför inte undersöka möjligheten för dalslänningar att återigen lämna blod 
vid Dalslands sjukhus. 
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§ 39 

Mobil blodgivarenhet i norra Bohuslän och Dalsland - 
utredning 

Diarienummer NU 2019-00267 

Beslut 

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för NU-sjukvården gav 2019-02-01 förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten till en blodbuss i norra Bohuslän och Dalsland. Detta med anledning 

av att medborgare hört av sig angående möjlighet att lämna blod i norra Bohuslän 

och Dalsland. Skrivelse har även inkommit från Kommittén för Dalslands sjukhus 

där önskemål framkommer om att NU-sjukvården undersöker möjligheten för 

dalslänningar att kunna lämna blod vid Dalslands sjukhus. 

 

NU-sjukvården erbjuder möjlighet för blodgivare att lämna blod på Uddevalla 

sjukhus och på NÄL i Trollhättan. NU-sjukvårdens behov av blod uppfylls idag. 

Det beror delvis på att behovet av blod har minskat (i NU-sjukvården med cirka 

1000 enheter per år sedan 2013). Dock behövs hela tiden ett aktivt rekryterings-

arbete för att finna nya blodgivare, vilket överlag fungerar väl. Om ett oväntat 

stort behov av blod skulle uppstå, finns samarbete mellan sjukhusen i Västra 

Götalandsregionen och upparbetade rutiner för transport av blodprodukter.  

 

Lokaler för blodgivning måste uppfylla dagens stränga krav för lokaler och 

utrustning, med godkännande av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. 

Etablering av en mobil blodgivarenhet skulle kräva investeringar i lokaler och 

utrustning. 

 

Verksamheten måste bemannas av särskilt utbildad personal. Eftersom det under 

kommande år finns en stor brist på biomedicinska analytiker, är det mycket svårt 

att bemanna en tredje utbudspunkt utöver de två som finns idag.  

 

Kostnaderna för etablering, förvaltning och övriga kringkostnader för en mobil 

blodgivarenhet bedöms som höga.  

 

Sammantaget leder det till att NU-sjukvården gör bedömningen att det i nuläget 

varken finns personella eller ekonomiska resurser till att driva laboratorie-

verksamheter på ytterligare platser. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-17 

Skickas till 

 Sekreterare i Kommittén för Dalslands sjukhus, oveijansson@telia.com 
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 Planeringschef/biträdande sjukhusdirektör, anders.kullbratt@vgregion.se – 

för kännedom 

 Kommunikationschef, niklas.claesson@vgregion.se – för kännedom 
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