Svar på interpellation från Joakim Widell (KD) om blodgivningen vid
Västmanlands Sjukhus
Joakim Widell tar upp en viktig och angelägen fråga om hur blodgivning sker i
Västmanland.
Vi lånar inte blodbussen från Uppsala Läns Landsting. Det är så att Uppsala
tappar blod i vårt län från personer som kommer till deras blodbuss. Om vi vill
ha tillgång till det blodet så måste vi betala Uppsala Läns Landsting för det.
Uppsala gör ca 2000 blodtappningar/år i vårt län. Själva gör vi ca 13.000
tappningar/ år. Ett gammalt beslut från 1980 ger möjlighet för oss att för
självkostnadspris låna blodbussen från Uppsala. När vi drev den frågan 2013 så
visade det sig att Uppsala kör bussen på dispens. Det saknas saker som
elektronisk hälsodeklaration och ordentligt intervjurum.
Öppettider för blodgivning sker dagtid, eftermiddagar och kvällar. Blodgivaren
får kallelse via mail och kan svara om man kan eller inte. Vi arbetar idag för att
få balans mellan att ha tillräckligt mycket öppet och att få till en effektivitet i
arbetet. Detta för att vår personal inte skall uppleva stress och inte hamna i
tidsnöd vid mötet med blodgivarna.
Man arbetar mera intensivt med att rekrytera nya blodgivare och att öka antalet
tappningar. Vi arbetar även med att via enkät fråga våra blodgivare för att
ytterligare kunna ”vässa” vår service gällande öppettider och boka bestämda
tidpunkter för besöket.
Trenden i landet är att man går från fasta tappställen till mobila enheter.
Vi har utrett frågan om egen buss, alternativt hyra en av de två nya bussar som
Örebro Läns Landsting nyligen köpt in. De är av mindre storlek och har tre
tappningsplatser i bussen. Uppsalas gamla buss har fem tappningsplatser som
nu drivs på dispens och det känns inte rätt att låna något som vi inte skulle få
tillstånd att använda. Därför ser vi bara två möjligheter: köpa egen buss eller
låna en buss från Örebro.
Idag har vi genomfört två åtgärder som gör att vi för närvarande är helt
självförsörjande på trombocyter. Dels så har vi sedan två år en ny
tillverkningsmetod så att hållbarheten har utökats från två till åtta dagar, dels
har vi centraliserat all tillverkning till Västerås och därmed har vi fler
tappningar att göra trombocyter från.
För att ha trombocytgivning krävs inköp av ny utrustning, ombyggnad och
ytterligare resurser. Dessutom tar en givning cirka 1,5 timmar att genomföra.
Med detta anser jag att interpellationen är besvarad
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