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Rauði krossinn gaf Blóðbankanum Blóðbanka bílinn árið 
2002. Í honum eru fjórir söfnunar      bekkir og góð aðstaða til 
blóðsöfnunar. Blóð bankabíllinn er okkur afar mikilvægur 
en fastir viðkomustaðir hans skila drjúgu blóði til starf-
semi Blóðbankans auk þess sem bíllinn auðveldar okkur 
að finna og virkja nýja blóðgjafa. Hann auðveldar einnig 
virkum blóðgjöfum sem eiga erfitt með að komast í 
Blóðbankann að gefa blóð reglulega.

Blóðbankabíllinn er á ferðinni tvisvar til þrisvar sinnum í 
viku og heimsækir hann þá stærri þéttbýliskjarna í grennd 
við höfuðborgarsvæðið, menntaskóla, háskóla og ýmis 
fyrirtæki. Einnig  eru farnar lengri ferðir tvisvar á ári t.d. á 
Snæfellsnes og um Norðurland.  

Árið 2016 bættust fjórir nýir áfangastaðir við: Vest   manna-
eyjar, Ísafjörður, Egilsstaðir og Reyðar               fjörður. Þangað er 
flogið bæði með mannafla og búnað til heilblóðssöfnunar 
og hafa viðtökurnar verið mjög góðar.   
 
Skoða má áætlun Blóðbankabílsins og annarra blóð-
söfnunar    ferða á heimasíðu Blóðbankans, blodbankinn.is. 
 

Blóðsöfnunarstaðir víðs vegar um landið

Blóðbankabíllinn



„Ég fékk þá flugu í höfuðið aðeins 15 ára gamall  að gefa blóð.  
Á þeim tíma var ég einnig byrjaður í björgunarsveitinni. 
Hugmyndafræðin að baki heillaði mig; að auðvitað þarf  
Landspítalinn að eiga lager þegar neyðin kallar. Við tók 
þriggja ára bið eftir að mega gefa blóð en blóðgjafi þarf 
að hafa náð 18 ára aldri. Spennan við að fá að gerast 
blóðgjafi var álíka mikil og að bíða eftir að fá bílprófið,“ 
segir Árni.
 
„Í fyrsta skiptið leið mér ögn undarlega eftir á, en eftir 
það hef ég engan mun fundið fyrir utan hvað það er góð 
tilfinning að gefa af sér og láta gott af sér leiða. Eftir tvær 
til þrjár blóðgjafir yfirtók öryggið stressið.“
 
„Fram að þessu hef ég gert mér ferð niður á Snorra-
braut 60 til að gefa blóð. Nýlega bað ég þó um að fá 
áminningu í SMS-formi þegar Blóðbankabíllinn væri á 
ferðinni í grennd við vinnustaðinn og bæjarfélagið mitt.  

 
Með því að mæta í Blóðbankabílinn næ ég að 
spara mér tíma og fyrirhöfn sem því fylgir að 
keyra niður í bæ á háannatíma. Blóðbanka- 
bíllinn gerir mér þannig mun auðveldara fyrir að 
gefa blóð reglulega.“  

 
 

Leið blóðsins

Á 5-8 mínútum eru  
teknir 450 ml úr handlegg 
meðan blóðgjafi hvílir  
á blóðtökubekk.

Blóðflokkun, mótefna skimun 
blóðflokka, almenn blóðrannsókn 
og veiruskimun.

Sýni úr sjúklingum eru send  
í Blóðbankann til rannsókna og 
undirbúnings á blóðhlutainngjöf.

Blóðgjafi gefur persónu-
upplýsingar, sýnir skilríki  
og fyllir út heilsufarsblað.

1 SKRÁNING

Gengið er úr skugga um að allir 
blóðhlutar standist strangar  
gæðakröfur.

8  GÆÐAEFTIRLIT
Hjúkrunarfræðingur fer yfir 
heilsufars upplýsingar með  
blóð gjafa og mælir blóðþrýsting.

2  VIÐTAL

Blóðgjafinn fær hress ingu 
á kaffistofunni og jafnar sig 
um stund.

5  HRESSING
Blóðhlutarnir verða hluti af nauðsyn-
legum birgðum sem tryggja öryggi 
heilbrigðisþjónustunnar.

9  BLÓÐHLUTABIRGÐIR
Þegar sjúklingur þarf blóðgjöf eru 
samræmingarpróf gerð milli blóð-
þega og blóðgjafa.

Nú er blóðhlutinn til taks fyrir 
sjúklinginn vegna skurðaðgerðar  
eða annarra læknismeðferða.

Heilblóðið er spunnið í skilvindu og 
aðskilið í blóðhluta: Rauðkorna-
þykkni, blóðvökva og blóðflögur.

SÝNATAKA ÚR  
SJÚKLINGUM

FRAMLEIÐSLA
BLÓÐHLUTA

PRÓFUN OG
AFGREIÐSLA INNGJÖF

Starfsemi Blóðbankans Ungbarnablóð
Blóðbankinn var stofnaður árið 1953 og státar því af liðlega 
60 ára sögu sem einn af hornsteinum íslenska heilbrigðis-
kerfisins. Með tilkomu Blóðbankans stóð skort ur á blóði 
ekki lengur í vegi fyrir því að hægt væri að gera þær 
skurðaðgerðir sem þurfti.

Blóðgjafir eiga sér lengri sögu hér á landi og fyrsta 
skipu lagða starfsemin var blóðgjafasveit á vegum skáta  
í Reykjavík á fjórða áratug 20. aldar. Þá var ætlast til þess 
að félagar í blóðgjafasveitinni lifðu heilbrigðu líferni, 
neyttu áfengis í hófi og reyktu lítið auk þess sem eingöngu 
karlmenn fengu að gefa blóð. 

Hlutverk Blóðbankans er fyrst og fremst að veita örugga 
blóðbankaþjónustu á landsvísu. Blóðbankinn hefur auk 
þess hlutverki að gegna á sviði líffæraflutninga og stofn-
frumu meðferða, kennslu og rannsókna. Landspítalinn 
hefur ekki aðeins lagalega skyldu til að starfrækja 
blóðbankaþjónustu á landsvísu heldur gilda sérstök lög 
og reglur um starfsemina og hefur Lyfjastofnun, auk 
landlæknis, eftirlit með starfseminni. Þannig er fyllsta 
öryggis gætt, svo blóðgjafar geti verið öruggir um sinn hag 
þegar blóð er gefið og sjúklingar verið öruggir um að þeir 
fái heilbrigt blóð. 

Blóðbankinn hefur dafnað í áranna rás og starfsemin 
orðið viðameiri og fjölbreyttari. Í upphafi voru starfsmenn  
einungis fimm talsins en nú eru þeir hátt í sextíu. 
Blóðbankinn hóf starfsemi sína í gamla Blóðbankahúsinu 
við Barónsstíg en er nú í stærra og betra húsnæði 
við Snorrabraut. Auk þess eru tvær starfsstöðvar á 
Akureyri, rannsókn á sjúkrahúsinu og blóðsöfnun  
á Glerártorgi. Blóðbankabíllinn safnar blóði víðs vegar 

á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Einnig fer 
starfs    fólk Blóðbankans og safnar blóði á nokkrum stöðum 
þar sem ómögulegt eða óhagkvæmt er að fara með  
blóð bankabílinn, meðal annars á Ísafirði, Egilsstöðum og 
í Vestmannaeyjum. Þannig hefur tekist að afla nægilegs 

blóðs til að sinna íslenska heilbrigðiskerfinu. Markmið 
starfsmanna Blóðbankans er að uppfylla þarfir íslensks 
samfélags fyrir blóð. Sífellt þarf að þróa og útvíkka 
starfsemina með þarfir nýrra tíma að leiðarljósi. Til þess 
þurfum við stuðning blóðgjafa á öllum aldri og báðum 
kynjum. 

Fyrirburar og ungbörn eru ekki stór hópur sjúklinga í 
heilbrigðiskerfinu, en ákaflega viðkvæmur og mikilvægur 
hópur sjúklinga sem Blóðbankinn þjónar. 

Fyrirburar þjást oft af blóðleysi og eru því líklegri til að 
þurfa blóðhlutagjöf en börn sem fædd eru eftir fulla 
meðgöngu. Fyrirburar eru sá hópur sjúklinga sem fær 
hvað oftast blóðhlutainngjafir.
 
„Nýburar og mjög ung börn geta fengið sér-
valið blóð þar sem margar minni einingar eru  
unnar frá einum og sama blóðgjafa. Þessar litlu  
einingar eru gefnar minnstu og viðkvæmustu 
börnunum t.d. fyrirburum sem þurfa oft blóð- 
inngjöf á nokkurra daga fresti og þetta eykur 
öryggi. Það er einnig afar hagkvæmt þar eð alltaf 
er viss skortur á dýrmætu blóði.“
 
-Sveinn Kjartansson, sérfræðilæknir,  
nýburalækningar, kvenna- og barnasvið LSH

Ungbarnablóð kallast blóðhlutar sem eru sérsniðnir 
að þörfum fyrirbura og annarra ungbarna. Sérvöldu 
rauðkornaþykkni, venjulega í O Rh(D) neg blóðflokki, er þá 
skipt upp í fjórar jafnstórar einingar sem hver inniheldur 
60–70 ml af rauðkornaþykkni. Tvennt vinnst með því að 
skipta rauðkornaþykkni upp með þessum hætti. Annars 
vegar nýtist hver dýrmæt O Rh(D) neg blóðgjöf betur. Hins 
vegar getur hvert ungbarn fengið blóð frá einum og sama 
blóðgjafa allt að fjórum sinnum en þessi tilhögun eykur 
öryggi þar sem hvert barn er útsett fyrir færri „framandi“ 
blóðgjöfum.  

 

» Viðtal

Árni Bæring Halldórsson  
– hefur gefið 23 blóðgjafir

4  BLÓÐGJÖF 6  RANNSÓKNIR

Blóðpoki og sýnaglös eru merkt 
og farið yfir merkingarnar með 
blóðgjafa.

3  UNDIRBÚNINGUR

Blóð

Hlutverk Blóðbankans er fyrst og fremst 
að veita Íslendingum örugga blóðbanka-
þjónustu á landsvísu. 

 
„Ég er vélstjóri og hef hvatt félaga mína til að gefa blóð.  
Mikilvægi þess að gefa blóð má lýsa með viðeigandi 
myndlíkingu: Ef vélstjóri úti á sjó missir smurolíuna 
af aðalvélinni og ætlar að bæta á hana af lagernum þá 
verður að vera til smurolía um borð ef skipið á ekki að 
stranda.“   

Með Árna í för var eiginkona hans sem var að gefa 
blóð í fyrsta skiptið í Blóðbankabílnum og leist þeim 
báðum mjög vel á aðstöðuna og staðsetningu bílsins.  
Þau munu koma til með að nýta hann mun meira í 
framtíðinni.

10
Eftir samræmingarpróf er blóð hlutinn 
fluttur frá Blóðbankanum  
til sjúkrastofnunar.

FLUTNINGUR12
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2013

239

2014

244

2015

236

2016

164

2017

260

Blóð
280 ml

Blóð
70ml

Ein eining af rauðkornaþykkni 
sem hægt er að skipta upp í 
fjórar einingar af ungbarnablóði 
(u.þ.b. 280 ml). 

 
 
Ein eining af ungbarnablóði 
(u.þ.b. 70 ml).

Heildarframleiðsla á nýburaeiningum

 
 
Í Blóðbankanum eru framleiddar 20–24 
ungbarnaeiningar að meðaltali á mánuði.


