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Snabborientering till avdelningens  
kontaktperson för Blodtjänst 

Rollen som kontaktperson för Blodtjänst

Blodgivning är en välkänd och ansedd hjälpform. Därför är avdelningens samarbete 
med Blodtjänst viktigt både för att stödja Blodtjänsts uppgift och för att öka lokal 
synlighet.  

Som kontaktperson för blodgivningar fungerar du som lokal kontaktperson för 
Blodtjänst i arrangemangen kring massblodgivningar. Du ansvarar för att rekrytera 
de medarbetare som behövs för massblodgivningen och handleda dem enligt Blod-
tjänsts anvisningar. 

Därutöver har du en viktig uppgift i att informera ortens invånare, företag och sam-
manslutningar om blodgivning. 

Uppgiften förutsätter kundorientering, samarbetsförmåga, god organisationsför-
måga samt grundläggande kunskaper i livsmedelshygien. Kännedom om lokala in-
formationskanaler och elektroniska kommunikationsmedel är viktigt för att mark-
nadsföra blodgivningarna. 

Kontaktpersonen för Blodtjänst får stöd av 

Blodtjänst, som ger dig 
• grundläggande uppgifter om Blodtjänsts verksamhet och centrala mål 
• inskolning i arrangemangen kring blodgivningar, krav på lokaler och servering samt   
 blodgivningarnas mål på orten
• grundläggande uppgifter om blodets färd från blodgivare till patient
• regelbunden information om Blodtjänsts aktuella mål och utvecklingsobjekt samt   
 verksamhetens viktigaste resultat  

• Blodtjänsts egen kontaktperson (till exempel chef eller blodgivningsplanerare)
• Den ansvariga sjukskötaren för blodgivningen
• Avdelningens och distriktets kontaktpersoner

Uppgifter 

Obligatoriska
• Komma överens om blodgivningens tidpunkt med Blodtjänst
• Sköta om lokalreservationer (endast om överenskommits separat med Blodtjänst)
• Ordna servering 
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Viktig information 

• Blodtjanst.fi: 
• Information till kontaktpersoner för blodgivningar 
• Kalender över massblodgivningar
• Blodtjänsts årsberättelse
• Tidningen Hjälpens värld (nyheter om Blodtjänst i varje nummer)
• Mobilapp för blodgivare: veripalvelu.fi/mobiili
• RedNet, Röda Korsets nättjänst för frivilliga

Utbildningsväg:

• Inskolning av föregående kontaktperson
• Blodtjanst.fi: Guide till kontaktpersoner för blodgivningar
• Inskolningspass på RedNet (inledning till Röda Korset)
• Under gemensam flagg – som frivillig i Röda Korset-utbildning (grunduppgifter om  
 Röda Korset och avdelningen)
• Riksomfattande fortbildningsdag för frivilliga vart tredje år
• Regionala kontaktpersonsdagar

• Organisera utdelningen av reklam för blodgivningen 
• Skaffa medarbetare för blodgivningen, skola in och handleda dem 
• Sköta om kommunikationen mellan avdelningen och Blodtjänst bl.a. när det  
 gäller feedback på blodgivningen 
• Informera avdelningen om väsentliga ändringar i blodgivningarna och  
 Blodtjänsts verksamhet
• Informera Blodtjänst och avdelningen om kontaktpersonsbyten
• Iaktta tystnadsplikt i alla frågor som berör blodgivarna
• Inskola följande kontaktperson när uppgiften avslutas

Mycket önskvärda
• Marknadsföra blodgivningarna lokalt till företag, sammanslutningar och  
 läroinrättningar i samarbete med avdelningens informatör 
• Informera om Blodtjänsts aktuella mål på orten 
• Uppmuntra till blodgivning 

Om det finns tid och energi
• Planera evenemang som ökar intresset för blodgivning 
• Planera sätt för att marknadsföra blodgivningar t.ex. genom att dra nytta av  
 andra evenemang på orten 


