Motion av Lars Joakim Lundquist (m) om att förenkla för blodgivare att lämna blod
”Blodbrist i sommar” är en vanlig rubrik i tidningarna under sommaren.
Inte så sällan annonserar blodcentralerna efter nya blodgivare och under semestertider efterlyser
man blodgivare för att lagren på våra sjukhus håller på att ta slut. Vi moderater anser att det måste
vara så enkelt som möjligt för medborgarna att kunna lämna blod. Vi måste värna om de givare
som finns och underlätta rekryteringen av nya. I Stockholms läns landsting finns det idag två olika
datasystem. Norra delen av länet har sitt och södra delen har sitt. Detta medför att det inte går att
vara blodgivare i norra delen och av praktiska skäl vilja lämna blod på Södertappen.
Antalet aktiva blodgivare i Sverige uppgår till ca 200 000. Med aktiv blodgivare menas en person
som lämnar blod minst en gång om året. Blod kan lämnas av personer mellan 18-70 år. Fyra
gånger per år av män och tre gånger om året av kvinnor. I Sverige är bara 3-4 procent av dem
som skulle kunna lämna blod blodgivare. Varje landsting har dessutom sitt blodregister vilket
medför praktiska problem.
För något år sedan fick jag min kallelse till blodgivning eftersänd med posten från Stockholm till
Borensberg i Östergötland. Eftersom man i lokalpressen efterlyste blodgivare tog jag min kallelse
och åkte in till lasarettet i Motala för att lämna blod. Men där blev det stopp och kalla handen. Är
man blodgivare i Stockholms läns landsting går det inte att lämna blod i Östergötlands läns landsting
med mindre att man registrerar sig som ny blodgivare och genomgår erforderliga tester och väntar
några veckor på besked om man accepteras som blodgivare. Det är naturligtvis inte bara
semesterfirare som drabbas av dessa regler utan även alla de som flyttar över länsgränser, arbetar,
studerar eller gör militärtjänst på annan ort. Med modern IT måste det vara ganska enkelt att
samordna blodgivarbaserna i hela landet och förenkla för alla dem som flyttar eller tillfälligt vill
lämna blod på en annan ort.
Jag föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

Stockholms läns landsting skall införa ett gemensamt blodgivarregister för hela länet

att

Stockholms läns landsting tar initiativ till ett samordnat blodgivarregister i hela Sverige.
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