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Fimmtudaginn 14.nóvember mun Blóðbankinn halda upp á 60 ára starfsafmæli 
 

Í tilefni dagsins verður móttaka að Snorrabraut 60, 3. hæð kl.15-17. 
Allir velunnarar Blóðbankans eru velkomnir svo lengi sem húsrúm leyfir. 

Móttaka blóðgjafa er opin frá kl. 8-19 
Sveinn Guðmundsson, yfirlæknir Blóðbankans og 

Kristján Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra 
munu segja nokkur orð í tilefni dagsins. 

 
Blóðbankinn var stofnaður árið 1953 og hóf starfsemi sína við blóðsöfnun, geymslu og 

afgreiðslu blóðs þann 14. nóvember 1953 í sérhönnuðu húsnæði við Barónstíg í Reykjavík.  Í 

maí árið 2007 flutti Blóðbankinn starfsemi sína að Snorrabraut 60, en hafði þá um 20 ára skeið 
búið við mikil þrengsli og óhagræði í húsnæðismálum. 

Blóðbankinn hefur átt samleið með íslensku þjóðinni í 60 ár. Blóðbankinn er með sönnu 

"banki allra landsmanna", enda ein af grunnstoðum íslenska heilbrigðiskerfisins. Tæplega 

3.000 manns þiggja blóðhluta á ári hverju. Blóðbankinn sér um blóðsöfnun, vinnslu, prófun, 
geymslu og afgreiðslu allra blóðhluta fyrir íslenskt þjóðfélag þannig að öryggi blóðþega sé 

tryggt í hvívetna. Þjónustunet Blóðbankans er um land allt. Blóðbankinn er með starfsstöðvar í 

Reykjavík, Akureyri og í Blóðbankabílnum og  hefur styður einnig við starfsemi blóðstöðva 
sjúkrahúsa á landbyggðinni. 

Á Íslandi eru í dag tæplega 7.000 virkir blóðgjafar og safnar Blóðbankinn rúmlega 12.000 

heilblóðseiningum á ári. Úr heilblóðseiningum eru unnir blóðhlutar svo sem  rauðkornaþykkni, 
blóðvökvi (plasma) og blóðflögur.  Að auki er safnað sérhæfðum blóðhlutum í 

blóðfrumuskiljum (aferesis) og eru um 300 einstaklingar sérhæfðir gjafar í aferesis og gefa 

meira en 1.000 blóðhluta með þeim hætti. 

Blóðbankinn hefur til langs tíma verið í forystu á Íslandi hvað gæðamál varðar og var fyrstur 
heilbrigisstofnana til að hljóta alþjóðlega gæðavottun. Blóðbankinn hefur verið með ISO 9001 

vottað gæðakerfi frá árinu 2000. Fjöldi nýjunga hefur litið dagsins ljós í áranna rás, og 

tækniframfarir á sviði blóðbankaþjónustu eru hraðar. Allar miða þær að því að auka öryggi 
blóðþega. Blóðbankaþjónusta á Íslandi er samkeppnishæf við sambærilega þjónustu í helstu 

nágrannalöndum okkar. 

 
Mikilvægasta forsenda starfsemi Blóðbankans er óeigingjarnt sjálfboðaliðastarf íslenskra 

blóðgjafa. Starfsfólk Blóðbankans óskar þess að þjóðin og heilbrigðisyfirvöld íhugi mikilvægi 

sjálfboðaliðastarfs blóðgjafa á þessum tímamótum; leiti leiða til þess að gera starf blóðgjafa 
sýnilegra og styðja Blóðgjafafélag Íslands í starfi þeirra. Ennfremur er mikilvægt að íslensk 

heilbrigðisyfirvöld taki forystu í því verkefni að fjölga blóðgjöfum með sérstöku kynningarstarfi 

á næstu árum. Mikilvægur þáttur í framtíðarsýn Blóðbankans er að efla söfnun í 
Blóðbankabílnum, sem var gjöf Rauða kross Íslands árið 2002. Starfsfólk Blóðbankans vinnur 

að því að tryggja fjármögnun á sérstökum Blóðbankabíl sem geti þjónað Norðurlandi, 
Norðausturlandi og Austfjörðum. Leitað verður stuðnings opinberra aðila, fyrirtækja og samtaka 

sjálfboðaliða í þeim tilgangi. Við óskum þess að þjóðin muni í framtíðinni líkt og endranær 

styðja vel við bankann sinn; "banka allra landsmanna". 
 

Á heimasíðu Blóðbankans, www.blodbankinn.is er margvíslegt fræðsluefni um starfsemina, og 

á afmælinu verða birtar margar nýjungar á síðunni s.s. greinargott yfirlit um starfsemistölur á 60 
ára vegferð Blóðbankans. Ennfremur eru tenglar á Sögu Blóðbankans sem Atli Sigþórsson, 

sagnfræðingur og rithöfundur hefur skráð í tilefni afmælisins. 

 

Nánari upplýsingar veitir  

Sveinn Guðmundsson, yfirlæknir í síma 824-5465 eða netfangi sveinn@landspitali.is 


