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Bankafólk í Blóðbankanum
Blóðbankinn er enginn venjulegur banki. Viðskiptavinir bankans eru fjölmargir og hann reiðir 

sig á innlagnir almennings sem geta skipt sköpum og bjargað mannslífum. Starfsfólki Lands-

bankans rennur blóðið til skyldunnar og margir leggja reglulega inn í Blóðbankann. Það má 

því fullyrða að Blóðbankinn sé einnig banki allra landsmanna.

Ragnar Ólafsson deildarstjóri 
hjá Rekstrarþjónustu er enginn 
venjulegur blóðgjafi. Hann er 
meðal 150 einstaklinga á öllu 
landinu sem gefa blóðflögur 
á nokkurra vikna fresti. Blóð-
flögur eru mikilvægar fyrir 
sjúklinga með illkynja sjúdóma 
en eru einnig notaðar við miklar 
blæðingar.

Gefur blóðflögur  
á sex vikna fresti
„Ég fer á sex vikna fresti í Blóð-
bankann, sest í stólinn minn og 
hef það notalegt í hálfan annan 
tíma,“ útskýrir Ragnar. „Blóðið 
rennur í blóðsöfnunarvél sem 
dælir því um skilvindu þar sem 
það aðskilst í rauðkorn, blóð-
vökva og blóðflögur.“

Ragnar fer ekki aðeins margoft 
í bankann heldur er hann einnig 
margra manna maki. Hann er 

svo ríkur af blóði að það þarf tíu 
blóðgjafa til að ná sama magni 
af blóðflögum og úr honum.

Þrefalt járnmagn í blóðinu
„Þetta kom allt í ljós þegar ég 
ætlaði að gefa blóð fyrir fá-
einum árum. Þá komust læknar 
að því að járnmagn í blóðinu 
mínu er þrefalt á við það sem 
eðlilegt má teljast. Þetta var 
rannsakað vel og rækilega 
og mér sagt að ég mætti ekki 
borða svona hollt,“ segir Ragnar 
brosandi. „Eftir þetta var mér 
boðið að gefa eitthvað af þessu 
blóði og gerast reglulegur blóð-
flögugjafi.“

Ragnar þarf að undirbúa sig vel 
fyrir hverja blóðgjöf. Hann má 
ekki borða feitt kjöt, blóðmör 
eða purusteik nokkra daga fyrir 
heimsókn. „Mig blóðlangar oft 
í þennan mat en verð að halda 

mig á mottunni,“ segir Ragnar 
hlæjandi. Orðatiltækið „engin 
blóðmör fyrir blóðgjöf“ á hér 
vel við.

Jólagjöfin var blóð
Samstarfskonurnar Anna F. 
Jónsdóttir, Ágústa Hjalta-
dóttir og Jóhanna M. Jónsdóttir 
í Landsbankanum Austurstræti 
heimsóttu Blóðbankann 
skömmu fyrir jól. Ágústa sagði 
að þær hafi langað til að gera 
eitthvað jákvætt, láta gott af 
sér leiða og pöntuðu tíma í 
Blóðbankanum. „Okkur rann 
blóðið til skyldunnar,” segir 
Ágústa. „Ég hafði áður gefið 
blóð en langur tími hafði liðið 
frá síðasta skipti. Núna hyggst 
ég mæta reglulega og gefa 
blóð. Þetta er ekkert mál,” segir 
Ágústa og hvetur samstarfsfólk 
sitt eindregið til að gera hið 
sama.

Gáfu blóð og fengu köku
Annar hópur skellti sér í heim-
sókn í Blóðbankann í janúar 
og smellti myndum af sér á 
Heilbrigða liðsheild á Facebook 
í leiðinni. Þá voru þau Guðrún 
Jónsdóttir, Óskar Örn Árnason, 

Sigríður E. Ásgeirsdóttir og 
Sigvaldi E. Lárusson viðskipta-
stjórar í Fyrirtækjamiðstöðinni 
sem fóru öll saman og komust 
að því, að jafnvel þótt maður sé 
fullorðinn fær maður verðlaun 
eftir heimsókn á spítalann. „Það 
er þjóðfélagsleg skylda að gefa 
blóð, ef maður getur, og svo fær 
maður líka köku á eftir,“ segir 
Óskar sposkur.

Þarf 70 blóðgjafa á dag
Til að mæta þörfum samfélags-
ins þarf Blóðbankinn um 16.000 
blóðgjafa á ári eða 70 blóðgjafa 
á dag. Gott heilsufar er for-
senda blóðgjafar og mikilvægt 
að kynna sér reglur sem gilda 
varðandi blóðgjafir. Allir sem 
eru á aldrinum 18 - 60 ára, vega 
minnst 50 kíló og eru heilsu-
hraustir og lyfjalausir geta gerst 
blóðgjafar. Virkir blóðgjafar geta 
þó gefið blóð til 70 ára aldurs. 

Karlmenn mega gefa blóð á 
þriggja mánaða fresti, konur á 
fjögurra mánaða fresti.

Ragnar Ólafsson sestur í stólinn og tilbúinn til að gefa blóðflögur. Ágústa Hjaltadóttir og Óskar Örn Árnason  
eru einnig dugleg að gefa blóð og hvetja starfsfólk að fara í heimsókn í Blóðbankann.

„Það er þjóðfélags-
leg skylda að gefa 
blóð, ef maður 
getur, og svo fær 
maður líka köku  
á eftir.“

Eftirspurn eftir mismunandi 
blóðhlutum er mismikil. Sértæk 
blóðsöfnun gerir Blóðbank-
anum kleift að stýra fram-
leiðslunni þannig að hún sé í 
samræmi við eftirspurn. 

Blóðvökvasöfnun
AB blóðvökvi er notaður við öll 
blóðskipti til nýbura og fyrir 
sjúklinga sem ekki er búið að 
blóðflokka vegna bráðatilvika. 
Einnig er AB blóðvökvi notaður 
við vinnslu stofnfrumeininga en 
mikil aukning hefur verið í þeirri 
meðferð sjúklinga. 

Rauðkornasöfnun
0neg rauðkornaþykkni er mikil-
vægt þar sem það er notað í 
neyðartilvikum þegar ekki gefst 
tími til að gefa rauðkorn í sam-
ræmi við blóðflokk sjúklings. 

Blóðflögusöfnun
Blóðflögur eru notaðar fyrir 
sjúklinga með illkynja sjúdóma 
og við miklar blæðingar. 
Notkun hefur aukist mikið 
undanfarin ár.

Allar upplýsingar um blóðgjöf 
eru á vefnum blodbankinn.is.

Hverjir geta 
gefið blóð?
» Fullfrískir einstaklingar 

» Þeir sem ekki eru á lyfjum

» Verða að vega að 
minnsta kosti 50 kg 

» Fólk á aldrinum 18-60 ára 

» Virkir blóðgjafar geta 
gefið til sjötugs

Sértæk blóðsöfnun


