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Kartlegging av fremmøteprosent blant 
blodgivere ved Sykehuset Østfold

Blodgivere avstår iblant fra 
time til blodgivning på grunn 
av uforutsette omstendig-
heter, og blodbankene må 
erstatte disse på kort varsel. 
En undersøkelse ved Blodban-
ken i Østfold viste at én av tre 
ikke møter til oppsatt time. 
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Blodbanken ved Sykehuset Østfold har 
ansvar for å dekke sykehusets behov for 
blod og blodprodukter og består av fem 
tappesteder; Halden, Moss, Askim, Fred
rikstad og Sarpsborg (figur 1). Sykehuset 
på Kalnes huser dessuten en produk
sjonsavdeling, en serologiavdeling og en 
stasjon for utlevering av blodprodukter. 
De fem tappestedene hadde til sammen 

over 17 000 tappinger i 2019. Av dette var 
over 11 000 fullblod, nesten 6 000 plas
ma og over 300 trombocytter (statistikk 
hentet fra Sykehuset Østfold via fagansvar
lig bioingeniør ved seksjon for transfusjons
medisin). Blodbanken i Østfold er den i 
Norge med flest registrerte blodgivere i 
forhold til innbyggertall (se faktaboks om 
blodgivning i Norge) (1, 2).

Når blodbankene i Østfold tapper flere 
tusen blodgivere hvert eneste år, brukes 
det naturlig nok mye tid på å organisere 
blodgiveres oppmøte i form av over
våking av timelister og innkalling, dette 
for å sikre at alle blodtyper og blodpro
dukter er tilgjengelig på lager til enhver 
tid. Det er viktig for blodbankene at 
blodgiverne møter til sine avtalte tider 
eller gir beskjed i så god tid som mulig 
hvis de ikke har anledning til å komme 
som avtalt. En av utfordringene blodban
kene står ovenfor, er at blodgivere uteblir 
fra sine avtalte timer. Blodbanken i Øst
fold har i perioder hatt dårlig fremmøte
frekvens, og når blodgivere ikke møter 
til avtalt time og heller ikke gir beskjed 
om at de uteblir, er det en utfordring 
med tanke på å opprettholde nødvendig 
lager av alle blodtyper. Ved stort frafall 
kan blodgivere måtte erstattes på kort 
 varsel ved ressurskrevende ringerunder 
til andre blodgivere. Konsekvensen av 
uoversiktlig frafall er at man må ta høyde 
for dette i den daglige rutinen ved å ha en 
viss overbooking. I de tilfellene hvor alle 
blodgivere faktisk møter opp, oppstår det 
kø og lang ventetid.

Blodbanken ønsket i den forbindelse 
å kartlegge omfanget og årsakene til 
at blodgivere blir forhindret fra å møte 
opp som avtalt, og hvor mange som gir 

beskjed hvis de må avstå fra timen. Man 
ønsket samtidig å finne ut hvordan blod
giverne helst vil kommunisere med blod
banken i forbindelse med sykdom, reiser, 
skader, medisinbruk eller andre forhold 
som kan påvirke blodgivning, timeav
taler mm. Samtidig ble blodgivernes 
ønsker om eventuell nettbooking under
søkt. For å belyse disse tingene har tre 
studenter fra Høgskolen i Østfold gjen
nomført en spørreundersøkelse blant 331 
blodgivere i Østfold i forbindelse med sin 
bacheloroppgave. 

Metode
Studien ble utført ved hjelp av registre
ringer fra blodbankene (del 1) og ved 
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Figur 1: Blodbanken ved Sykehuset Østfold 
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Artikkelen er basert på en bacheloroppgave 
utført ved Høgskolen i Østfold våren 2020
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hjelp av et spørreskjema via SMS som ble 
formidlet til alle blodgivere med regi
strerte timeavtaler ved fire av fem tappe
steder hos Blodbanken i Østfold, en tilfel
dig uke i april 2020 (del 2). Blodbanken 
i Halden hadde testing av nye plasma
feresemaskiner den uken og deltok der
for ikke. Spørreskjema på SMS ble sendt 
ut 11. mai 2020 til alle blodgivere som 
hadde avtalt time den aktuelle uken i 
april, og resultatene ble hentet ut 20. mai 
2020.

Datamateriale
Totalt hadde 331 givere time til blodgiv
ning i studieperioden. Alle disse fikk 
tilsendt en SMS via blodbanken med 
forespørsel om å svare på en frivillig 
og anonym spørreundersøkelse gjen
nom Questback. Blodgiverne mottok i 

SMSen en nettlenke til selve undersøk
elsen. Questback er en tjeneste som fore
tar spørreundersøkelser og samler inn 
data på vegne av større aktører, som for 
eksempel et sykehus. 

For å tilfredsstille kravet om person
vern, ble data og meldingssystemet til

knyttet blodbanken benyttet ved inn
samlingen av data fra de gjeldende 
tappestedene. Hvert enkelt tappested 
registrerte omfanget av og årsaker til fra
fall når blodgiverne selv ga beskjed via 
telefon eller på epost. 

Datamaterialet i første del av under

Antall blodgivere totalt* ca. 95 000 (2,3 % av befolkningen over 18 år)

Årlig nyregistrerte blodgivere 18-20 000

Årlig frafall blodgivere 15-20 000 

Antall blodbanker 28

Antall tappesteder nasjonalt 72

Antall blodgivninger (2018) 190 000

Antall afereser (plasma + trombocytter) 16 000

* En blodgiver er definert som en giver som har gitt blod minst én gang i kalenderåret

FAKTA | Blodgivning i Norge 2019 (1, 2)

Hos blodbanken i Østfold er tendensen større frafall blant yngre blodgivere enn blant eldre, sannsynligvis fordi yngre  har en mer ustabil 
livssituasjon med jobb, bytte av partner, graviditeter og syke barn. 
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søkelsen omfatter alle de 331 givere som 
hadde avtalt time for å gi fullblod i stu
dieperioden og blodbankens egen regis
trering av hvor mange som uteble fra sin 
avtalte time og eventuelt hvorfor. Andre 
del av undersøkelsen omfatter svarene 
fra blodgiverne. Alle svarene er anonymi
sert.

Spørsmålene i undersøkelsen er for
mulert slik at svarene gir et overordnet 
bilde av årsaker til frafall. Vi har imidler
tid ingen svar på årsaker til uteblivelse 
i den spesifikke studieperioden (del 2). 
Blodbanken selv har imidlertid notert 
årsaker i den første delen av studien. 
Spørreundersøkelsen går i tillegg inn på 
om alder har innvirkning på uteblivelse, 
men alder ble av ulike grunner ikke regis
trert for det totale antallet blodgivere den 
aktuelle perioden. Alder er dermed kun 
registrert på de blodgiverne som svarte 
på undersøkelsen. 

Datamaterialet omfatter ikke givere 
som gir plasma eller trombocytter, etter
som disse får tildelt ny time mens de 
er hos blodbanken, eller det lages egne 
avtaler for innkalling for disse via telefon 
eller epost.

Spørreskjemaet inneholdt spørsmål 
om aldersgruppe, hvordan blodgivere 
opplever det er å kontakte blodbanken, 
hvordan de ønsker å bli kontaktet av 
blodbanken, hva de synes om en eventu
ell app/nettbooking, og hvorfor de even
tuelt har uteblitt fra avtalt time ved blod
banken. 

Spørreskjemaet inneholdt fem ulike 
årsaker for å utebli fra oppsatt time: 

 n Helserelaterte årsaker (sykdom, åpent 
sår) 

 n Familieansvar (sykt barn, barnepass) 
 n Personlige faktorer (manglende moti

vasjon, tidspress, glemt time, reise og 
flytting)

 n Situasjonelle og organisatoriske fakto
rer (transportproblemer, parkeringspro
blemer)

 n Jobbrelaterte årsaker 

Resultater
Totalt 331 blodgivere hadde avtalt time 
for å gi fullblod ved de fire tappestasjo
nene ved Sykehuset Østfold i studiepe
rioden. Av disse var det 104 (31%) som 
ikke møtte til avtalt time hvorav 18 (17%) 
unnlot å gi beskjed om at de ikke kunne 
komme. Årsaker til uteblivelse er vist i 

figur 2. Tallene i denne fremstillingen 
stammer fra tappestedenes egne registre
ringer av oppmøte i arbeidslistene i stu
dieperioden.

Det ble totalt avgitt 127 svar på spørre
undersøkelsen som er en svarprosent 
på 38,4. Aldersfordelingen blant de som 
svarte er vist i figur 3. 

Alder og årsaker
På spørsmålet «Dersom du ikke har møtt 
til oppsatt time tidligere, hva har årsa
ken vært?» var det mulig å registrere flere 
alternativer. Det ble avgitt totalt 127 svar 
og krysset av for 137 årsaker. I alders
gruppen 1829 år var jobb den hyppig
ste grunnen til ikke å møte opp, mens 
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Figur 2: Samlet oversikt over årsaker til at givere ikke har møtt til oppsatt time ved de aktuelle 

tappestasjonene tilhørende Sykehuset Østfold i en tilfeldig uke i april 2020 (N=331).

Figur 3: Aldersfordeling blant blodgivere som har svart på spørreundersøkelsen sendt ut på 

SMS per 20.05.20 (N=127).
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Aldersfordeling blant givere deltatt i spørreundersøkelsen
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for aldersgruppene 3039 år, 5059 år og 
6070 år var helserelaterte årsaker hyp
pigst. I aldersgruppen 4049 år var både 
helse og jobb hovedårsaker (figur 4). 

Jobbrelaterte årsaker kunne for eksem
pel være bytte av vakt, eller at blodgive
ren måtte jobbe på kort varsel. 

Hvordan ønsker givere å kommunisere med 
blodbanken?
På spørsmålet «Hvordan ønsker du at 
blodbanken kontakter deg som giver for 
booking av time?» viste hele 73% at de 
foretrekker SMSinnkallelse fremfor de 
andre svaralternativene som var telefon, 
brev eller epost (figur 5).

Sykehuset Østfold ønsker å starte 
med nettbooking og/eller en app som 
gjør at blodgivere selv kan booke seg 
inn på ledige timer, kontakte blodban
ken, og avbestille timer selv. På spørs
mål om de tror en slik mulighet ville 
gjort det enklere for dem som givere å 
møte opp – og i hvilken grad – svarte 39% 
at de var positive til app eller nettbook
ing. 28% synes i liten grad dette ville 
gjort det enklere å kommunisere med 
blodbanken, mens 32% var usikre. 

Diskusjon
Undersøkelsen skulle kartlegge frem
møteprosenten blant blodgivere, og hvor
dan blodgivere ønsker å ha kontakt med 
blodbanken. Gjennom studieperioden 
ble det registrert at omtrent en tredje
del av giverne med avtalt time ikke møtte 
opp og at nesten én av fem av de som 
ikke kom, unnlot å gi beskjed om det. I 
en studie fra Akershus universitetssyke
hus (Ahus), som også omhandler årsa
ker til at blodgivere ikke møter opp, var 
uteblivelsesraten i gjennomsnitt 25% (3). 
Hovedårsakene for manglende oppmøte i 
vår undersøkelse var helserelaterte og at 
giverne ikke ønsket å gi blod den dagen. 
I tillegg er jobbrelaterte årsaker sterkt 
representert. Det var flest givere i alders
gruppen 4049 år som svarte på spørre
skjema sendt ut på SMS, og svarene har 
trolig gjenspeilet dette. Blodgivere i 
denne aldersgruppen er de mest aktive, 
mange med en lang donasjonshistorie 
bak seg. De er også de blodgiverne som 
antagelig har den mest stabile livssitua
sjonen. 

Den årsaken for uteblivelse som fikk 
høyest skår totalt, var helserelaterte årsa
ker, som eksempelvis sykdom, skade, 
åpent sår, medisinbruk etc. Studien har 
ikke undersøkt om helserelaterte årsaker 
er hovedgrunnen til uteblivelse av givere 
gjennom hele året, kun denne ene uken 
i april. Det kan derfor ikke konkluderes 
med at helserelaterte årsaker er den hyp
pigste grunnen til uteblivelse blant blod
givere uansett årstid. 

En studie fra Nederland publisert i 
2014 (4) som har kartlagt årsaker til at 
blodgivere ikke møter til sin oppsatte 
time, har vist at det er tre hovedårsaker 
som dominerer; tidspress, fysiske årsa
ker som at blodgiveren føler seg i dårlig 
form, og medisinske årsaker – hvor kri
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Figur 4: Oversikt over årsaker til hvorfor givere ikke har møtt til oppsatt time fordelt på alders-

grupper og kategoriene: helserelaterte årsaker, familieansvar, personlige faktorer, situasjonelle 

og organisatoriske faktorer, jobbrelaterte årsaker og annet. Flere svaralternativer mulig (N=137).

Figur 5: Oversikt over hvordan givere ønsker å få kontakt med blodbanken fordelt på kategori-

ene SMS, telefon, brev, e-post og annet (N=127).
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teriene til blodbanken er ekskluderende. 
Studien, som gikk over én måned hvor 
det ikke var ferier eller helligdager, sier 
også noe om at fysiske årsaker kan være 
grunner som ikke nødvendigvis eksklu
derer en blodgiver fra å donere, som for 
eksempel hodepine. Dette betyr at blod
giveren formelt kunne donert blod, men 
valgte selv å ikke gjøre dette. I tillegg sier 
studien at enkelte kan oppgi medisinske 
eller fysiske årsaker som en «falsk» 
grunn, rett og slett fordi det er mer sosi
alt akseptabelt å si enn at de ikke hadde 
tid. Nederlenderne har også registrert 
hva som kjennetegner de blodgiverne 
som faktisk kommer til blodbanken når 
de blir innkalt. Det viste seg at et høyt 
antall tidligere donasjoner og et høyt 
antall donasjoner totalt, hadde positiv 
effekt på blodgivernes oppmøtefrekvens. 
Det samme gjaldt om det gikk kort tid 
mellom to donasjoner.

En annen dominerende årsak til utebli
velse av blodgivere i Østfold er jobbrela
terte årsaker, som har blitt nevnt av 54 
blodgivere. Her inkluderes blant annet 
bytting av vakt, at blodgiver blir oppringt 
av jobben på kort varsel, at blodgiver inn
kalles i møte – eller at blodgiver får opp
drag utenfor kommunen som gjør det 
vanskelig å møte til timen hos blodban
ken. Jobbrelaterte årsaker er den hyppig
ste grunnen til uteblivelse blant blodgiv
ere i aldersgruppen 1829 år, men denne 
årsaken står også sterkt i de andre alders
gruppene. 

Studien fra Ahus viste at det ofte er de 
yngre aldersgruppene som faller fra (3). 
En annen studie publisert i 2007 (5) fant 
også at yngre blodgivere og blodgivere 
med minoritetsbakgrunn hadde en min
dre sannsynlighet for å komme tilbake for 
å gi blod innen ett år. Hos Blodbanken i 
Østfold har man også en oppfatning av at 
det er større frafall blant yngre blodgivere 
og at det er blodgivere i godt voksen alder 
som er de mest stabile, uten at man har 
tallmateriale til å bekrefte dette. Om det 
er tilfelle, kan det ha naturlige årsaker, 
siden yngre blodgivere vanligvis har en 
mer ustabil livssituasjon med jobb, bytte 
av partner, graviditeter og syke barn, som 
fører til karantene og frafall som blod
giver. Videre kan en årsak være at yngre 
blodgivere gjerne flytter fra hjemkommu
nen sin for å ta høyere utdanning, i mot
setning til eldre blodgivere som allerede 

er ferdig utdannet og fast bosatt i en kom
mune. Dersom en nasjonal samkjøring av 
blodbankvirksomheten hadde blitt etab
lert for å muliggjøre blodgiving på tvers 
av fylker, ville muligens færre yngre falt 
fra som blodgivere. 

Studien viser at nesten tre av fire blod
givere ønsker å bli kontaktet gjennom 
SMS fra blodbanken de er registrert 
i. SMS forenkler kommunikasjonen 
mellom blodbank og blodgiver, og blod
banken benytter seg også av et meldings
system som gjør at det kan sendes ut 
automatiske påminnelser til blodgiverne. 
Disse automatiske påminnelsene har ført 
til at flere blodgivere ringer når de ønsker 
å avbestille eller endre time, i motsetning 
til før meldingssystemet kom. 

Undersøkelsen har visse begrensnin
ger. Det ble kun brukt én uke på gjen
nomføringen, noe som begrenser både 
antall deltagere og variasjoner med tanke 
på årstid. Av totalt 331 blodgivere med 
time den aktuelle uken ble det mottatt 
totalt 127 svar. Svarprosenten på 38 % er 
forholdsvis lav. Dersom studien hadde 
pågått over en lengre periode, hadde vi 
trolig fått flere svar, og studien ville vært 
mer representativ for alle blodgiverne. 
I tillegg er det flest blodgivere mellom 
4049 år som har svart på undersøkelsen. 
Dersom like mange fra hver aldersgruppe 
hadde svart, ville også svarene i større 
grad representert mangfoldet blant blod
givere. På den annen side er det flest 
blodgivere i denne aldersgruppen, og 
svarene kan derfor være representative. I 
tillegg burde aldersfordelingen på de 104 
som uteble fra sin avtalte time i studie
perioden vært registrert. Da ville man 
hatt et enda bedre bilde av årsaker til fra
fall fordelt på alder.

App eller nettbooking for å avtale, 
endre eller avbestille time, var også et 
av spørsmålene som ble omfattet av 
undersøkelsen. Over en fjerdedel av 
blodgiverne svarte at app eller nett
booking i liten grad gjør det enklere å 
kommunisere med blodbanken, mens 
nesten 40% var positive til en slik løs
ning. Av tredjedelen som var usikre, kan 
årsaken være at de ønsker å teste ut en 
slik app før de kan svare på om den er 
nyttig. Et usikkert svar er ikke nødven
digvis et negativt svar. 

Ettersom de fleste av blodgiverne som 
har svart er fra 40 år og oppover, vil sva

rene til disse dominere. Hvis flere yngre 
hadde svart, hadde en app sannsynligvis 
fått høyere score, siden de yngre gjerne 
er mer vant til å håndtere og forholde seg 
til apper generelt sett.

Konklusjon
En tredjedel av blodgiverne møter ikke 
opp til avtalt time, hvorav én av fem unn
later å gi beskjed. Dette er en utfordring 
for blodbankene. Blant dem som gir 
beskjed er helse og jobbrelaterte årsaker 
utbredt. 

Majoriteten av blodgiverne foretrekker 
å ha kontakt med blodbanken via SMS. 

De fleste svarene i undersøkelsen er 
imidlertid gitt av blodgivere over 40 år, 
og resultatene gjenspeiler trolig dette. 
Dersom flere yngre givere, som sannsyn
ligvis har en høyere frekvens på bruken 
av digitale løsninger, hadde svart, ville 
antagelig en app vært et mer attraktivt 
alternativ. 

Siden blodgiving er frivillig og blod
givere når som helst kan trekke seg, er 
det viktig å understreke at det ikke er kri
tikkverdig om giverne uteblir. 

Takk
Takk til personalet ved Blodbanken i 
Østfold som bidro til datainnsamlingen 
og hjalp til med den praktiske gjennom
føringen av studien, samt ekstern vei
leder ved blodbanken, Solveig Myhre, 
for gode innspill og praktisk veiledning. 
Takk også til alle blodgivere som deltok i 
undersøkelsen. n
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