
MOTION     
 
Till landstingsfullmäktige Sörmland 
 

Låt landstingsanställda ge blod på arbetstid 
 
Siffror från landets blodcentraler visar att antalet blodgivare minskar för femte året i rad. 
Endast tre av hundra vuxna lämnar blod i Sverige varje år.  
 
För många människor är tidsbrist en kritisk faktor som gör att man prioriterar bort att lämna 
blod. Genom att tillåta blodgivning på betald arbetstid skapar vi bättre förutsättningar för 
människor som har ont om tid i vardagen att bli blodgivare. 
 
Landstinget Sörmland har i dag ingen policy om att alla anställda ska få ge blod på arbetstid. På 
klinikerna är det i stället upp till varje klinikchef att bestämma om personalen har den 
möjligheten. 
 
Även om många anställda tillåts att ge blod på arbetstid är det önskvärt att landstinget inför en 
policy som gäller för hela landstinget. Undersökningar som har gjorts på blodcentraler visar att så 
många som en tredjedel av alla blodgivare som ger blod på arbetstid är osäkra på om deras 
arbetsgivare tillåter det. Genom att landstinget tar tydlig ställning ökar medvetenheten om att 
möjligheten finns – vilket bidrar till fler blodgivare. 
 
I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet, 3 kap. 2 § står det att 
vårdgivaren ska ansvara för att ledningen av hälso- och sjukvården är organiserad på ett sådant 
sätt att den främjar blodgivning och försörjningen av blod och blodkomponenter för 
transfusionsändamål. Utifrån detta vore det rimligt att tillåta landstingsanställda att ge blod på 
arbetstid och på så sätt medverka till ett stabilt blodlager i Sörmland. Blodlagren i Sörmland håller 
visserligen en jämn nivå. Men det finns alltid perioder då det behövs mer blod.  
 
Förslaget kommer inte innebära att personalen kommer att springa ifrån jobbet titt som tätt. Det 
handlar snarare om att lämna blod två gånger per år. Dessutom är det viktigt att blodgivaren i 
dialog med närmsta chef hittar en lämplig tidpunkt för att lämna blod.  
 
Landstinget måste föregå med gott exempel och visa hur självklart det är att ge blod. Det skulle 
göra stor skillnad och bidra till att Sörmland får behålla ett stabilt blodlager. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta 
 
att landstingsanställda ska ha möjlighet att lämna blod på betald arbetstid när arbetet 

tillåter.  
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