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Umsögn til heilbrigðisnefndar Alþingis 19. aprfl 2005.
Dr. Sveinn Guðmundsson, vfirlæknir Blóðbankans.

Örugg blóðbankaþjónusta er mikilvæg forsenda nútíma heilbrigðisþjónustu og krafa almennings um öryggi og 
gæði þjónustunnar er skýr. Traust almennings og blóðgjafa er jafiiframt forsenda starfseminnar. Þær tillögur sem 
lúta að starfsemi Blóðbankans eru tilkomnar vegna nýrrar tilskipunar Evrópuþingsins og -ráðsins 2002/98/EB, 
um gæða- og öryggisstaðla fyrir söíhun, próíun, vinnslu, geymslu og dreifíngu blóðs og blóðhluta úr mönnum.

Á íslandi hafa ekki verið i gildi nein sértæk lög eða reglugerðir sem lúta að starfsemi blóðbanka. í samantekt 
heilbrigðisráðuneytis til Alþingis árið 2005 segir að Alþjóða heilbrigðismálastofiiunar (WHO) telji að 30% 
aðildarríkja hafa engar reglur varðandi gæði og öryggi blóðhluta, og er ísland þar á meðal. Nú gefst íslandi 
tækifæri að eiga samleið með öðrum Evrópulöndum á þessu sviði.

Sú umgjörð sem löggjafmn setur blóðbankaþjónustunni að þessu sinni verður að tryggja áframhaldandi faglega 
þróun, alþjóðleg viðmið, skilvirkni í opinberum rekstri og virðingu fyrir mikilvægu framlagi blóðgjafa. í kjölfar 
þessara breytinga sem hér er fjallað um, tel ég brýnt að á næstu misserum verði lögð fram sérstök löggjöfum 
starfsemi blóðbankaþjónustunnar, auk þeirrar reglugerðar sem nú er í vinnslu hjá ráðuneytinu.

Mikilvægustu þættir núverandi lagabreytinga í samspili við tilskipun 2002/98/EB lúta að eftirfarandi:
(1) Tryggja að sömu gæðaviðmið gildi á íslandi og í nágrannalöndum okkar
(2) Tryggja virkt ytra eftirlit með starfsemi Blóðbankans og innra eftirlit sem vakir yfir öryggi og gæðum 

þjónustunnar
(3) Tryggja samhæfða blóðbankaþjónustu á landsvísu
(4) Skapa umhverfi sem til frambúðar tryggir þróun, framfarir, visindarannsóknir, fagmennsku í starfi 

og virðingu fyrir mikilvægu sjálfboðaliðastarfi blóðgjafa

Alþjóðleg skilmerki
Á síðustu áratugum hafa Alþjóða heilbrigðismálastofiiunin (WHO) og Evrópuráðið í Strassbourg gefið út fjölda 
ráðlegginga og fyrirmæla á sviði blóðbankaþjónustu, meðal annars:
Recommendation No R(95)15 on the preparation, use and quality assurance of blood components. og 
Recommendation No R(88)4 on the responsabilities of health authorities in the field of blood transfusion 
(www.coe.int/T/E/SociaLCohesion/Health/Recommendations/Rec( 1988)04.asp)
Ráðleggingar WHO frá 2002(mvw,who.int/bloodsafety/transíusion_services/en/Blood_Safety_Eng.pdf) 
lúta að skipulagi samhæfðrar blóðbankaþjónustu á landsvisu;, þar sem segir: “Secure govemment commitment 
and support for the national blood programme.Establish a blood transfusion service as a separate unit with 
responsibility and authority”. Ráðleggingar þeirra eru mjög skýrar á þessu sviði.
Ennfremur má benda á umfjöllun WHO um blóðbankaþjónustu á landsvísu (national blood services) 
(www.who.int/bloodsafety/transfusion_services/en/) þar sem forsendur og ávinningur koma skýrt fram.

Gæðakerfí
í Blóðbankanum er gæðakerfi i takt við skilmerki ISO 9000:2000. Þar er vísað til gæðaviðmiða Evrópuráðsins 
(Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components) og góðra starfshátta við framleiðslu 
(Good manufacturing practice, GMP). Samkvæmt Evróputilskipun 2002/98/EB er skilyrt að blóðþjónustustofiiun 
sem safnar blóði (blood establishment) skuli hafa gæðakerfi. Blóðbankinn uppfyllir þau skilyrði.

Blóðbankaþjónusta á landsvísu. Skipulag blóðbankaþjónustu.
Með breytingartillögu við lög um heilbrigðisþjónustu er undirstrikað að Blóðbankinn hafi hlutverk á landsvisu. 
Þetta er mjög mikilvægur þáttur i framtiðarþróun blóðbankaþjónustu hér á landi. Tekið er fram að Blóðbankinn 
tilheyri Landspítala háskólasjúkrahúsi (LSH).

í takt við ráðleggingar WHO (www.who.int''bloodsafety/transfusíon_servíces/en/Blood_Safety_Eng.pdf) er mjög 
mikilvægt að Blóðbankinn sé faglega og Qárhagslega sjálfstæð eining, þó að hún tilheyri LSH. Þar vil ég vísa til 
samskonar ákvæða í lyfjalögum (nr. 93/1994) um sjúkrahúsapótek, þar sem segir i 37. grein: “Á sjúkrahúsum er
heimilt að starfrækja sérstök sjúkrahússapótek.....Rekstur sjúkrahússapóteks skal vera fjárhagslega aðskilinn frá
öðrum rekstri sjúkrahússins.”
Min tillaga er að samskonar ákvæði gildi um Blóðbankann. “Rekstur Blóðbankans skal vera fjárhagslega 
aðskilinn frá öðrum rekstri sjúkrahússins”.

http://www.coe.int/T/E/SociaLCohesion/Health/Recommendations/Rec(
http://www.who.int/bloodsafety/transfusion_services/en/


í fjölxnörgum löndum Evrópu s.s. Hollandi, Englandi, Frakklandi, Finnlandi, Belgíu ofl. löndum hefur verið 
byggð upp blóðbankaþjónusta á landsvísu og tryggt að hún njóti fjárhagslegs sjálfstæðis frá öðrum rekstri 
heilbrigðisþjónustunnar í takt við ráðleggingar WHO og Evrópuráðsins í Strassbourg. I Danmörku er samskonar 
þróun í gangi. í Kanada, Ástralíu, Nýja Sjálandi ofl. löndum heims hefur verið gert með sama hætti. Skýring 
þessa eru þær hremmingar sem blóðbankaþjónusta og heilbrigðisyfirvöld lentu í á níunda og tíunda áratug 20. 
aldar i kjölfar HIV- og lifrarbólgu C sýkinga hjá blóðþegum, þar sem óskýr ábyrgð heilbrigðisyfirvalda og 
fagaðila vakti mikla og óvæga þjóðfélagsumræðu. Ég bendi sérstaklega á reynslu Frakka og Kanadamanna í 
þessu sambandi (sjá vefsíðu kanadísku blóðbankaþjónustunnar, www.bloodsen-ices.ca, þar sem skipulagi hennar 
er lýst með eftirfarandi hætti: “Canadian Blood Services (CBS) is a not-for-profít, charitable 
organization operating at arm's length from govemment. Its sole mission is to manage the blood supply for 
Canadians”). Þar er ábyrgð heilbrigðisyfirvalda skýr, svo að til eftirbreytni er. í þessum löndum hefur nú skapast 
sátt um blóðbankaþjónustu á landsvísu í beinu umboði heilbrigðisyfirvalda.

Eftirlit með blóðbankaþjónustu
Lyfjastofnun og Landlæknisembættið fá mikilvægt hlutverk sem eftirlitsaðilar blóðbankaþjónustunnar og er 
mikilvægt að þau embætti fái nægilegan stuðning til að takast á við krefjandi hlutverk sitt. Ef litið er til reynslu 
nágrannalandanna mun Landlæknisembættið fyrirsjáanlega fá mikilvægt hlutverk við samhæfmgu 
blóðbankaþjónustunnar á landsvísu; tryggja reglur um nægilegar lágmarksbirgðir blóðs, rekjanleika blóðs um 
land allt (traceability), vaka yfír blóðgát (hemovigilans) ásamt Lyfjastofiiun, tryggja starfsemi ráðgefandi 
fagnefndar um blóðbankamálefiii (advisory committee) og nefiidar til að fylgja eftir blóðhlutanotkun (transfixsion 
committee). Mikilvægt er að Landlæknisembættið fái stuðning í þessu starfi sínu í reglugerð sem 
heilbrigðisráðherra er heimilt að setja á grundvelli þessara lagabreytinga. Mikilvægt er að tryggja skýra 
verkaskiptingu, en jafiiframt samstarf og samhæfingu, i störfum LyQastofiiunar og Landlæknisembættisins i 
þessu nýja hlutverki þeirra.

Fyrirsjáanlegt er að margvíslegur kostnaður mun falla til á næstu árum til að uppfylla kröfur tilskipunarinnar og 
tryggja áframhaldandi þróun blóðbankaþjónustu á landsvisu. Þetta er í fullu samræmi við reynslu 
nágrannalandanna. Eg vil nota þetta tækifæri til að hvetja til sameiginlegrar stefnumótunar um 
blóðbankaþjónustuna i nánu samstarfi fagaðila og heilbrigðisyfirvalda Styrkja þarf blóðsöfiiunarstarf á vegum 
Blóðbankans um land allt, í takt við núverandi gæðakröfur tilskipunarinnar og væntanlegra fylgiskjala hennar. 
Tryggja þarf nægilegan viðbúnað um land allt, þannig að birgðir blóðs séu til staðar þar sem heilbrigðisstofiianir 
þurfa vegna starfsemi sinnar og öryggi þegnanna tryggt án tillits til búsetu. Tryggja þarf húsnæði fyrir 
Blóðbankann sem uppfyllir kröfur um blóðbankastarfsemi.

Með fyrirliggjandi breytingum á lyfjalögum og lögum um heilbrigðisþjónustu er stigið mikilvægt fyrsta skref i 
þá átt að skapa blóðbankaþjónustunni umgjörð hér á landi. Þetta er mikilvægt svo að Blóðbankinn geti tekist á 
við aukið hlutverk á landsvísu, áfiamhaldandi þróun og framfarir, en jafiiframt krefjandi hlutverk á næstu 
áratugum. Með hækkandi meðalaldri þjóðarinnar og aukinni blóðhlutaþörf vegna þessa munum við standa 
frammi fyrir sömu ögrandi verkefnum og nágrannalöndin þar sem sífellt færri blóðgjafar þurfa að svara vaxandi 
blóðhlutanotkun. Það er verkefiii alls samfélagsins að sinna því starfi. Núverandi breytingartillögur styrkja 
Blóðbankann i því starfi.

Mikilvægt er að vinna að sérstakri löggjöf um blóðbankaþjónustu á næstu misserum.

Umfjöllun um einstakar lagagreinar:
1. grein.
Það er mikilvæg framför að skilgreina skyldur opinberra aðila hvað varðar eftirlit með starfsemi blóðbanka.
Gera verður ráð fyrir auknum kostnaði Lyfjastofhunar, Landlæknisembættisins og Blóðbankans vegna þessa 
eftirlits.

10. grein.
Mikilvægt er að hlutverk Blóðbankans á landsvísu er skilgreint i 37. grein laga um heilbrigðisþjónustu. Lagt er 
til að við bætist: “Rekstur Blóðbankans skal vera fjárhagslega aðskilinn frá öðrum rekstri sjúkrahússins”. Sjá 
rökstuðning i greinargerð. Sjá tilvísan i alþjóðlegar ráðleggingar WHO og Evrópuráðsins í Strassboiu-g í 
greinargerð.

Dr. Sveinn Guðmundsson 
yfirlæknir Blóðbankans
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