
   
 

Blodcentralen finns där du finns. Det finns fem fasta blodcentraler i Stockholms län samt fem blodbussar 
som besöker drygt 200 platser. Varje år samlas det in runt 40 000 liter blod från cirka 47 000 blodgivare. 
Blodcentralen är en del av Stockholms läns landsting. Socialstyrelsen bestämmer regler för blodgivning 
och hur blodet ska hanteras.  För mer information besök www.geblod.nu 
 

 

  
 
Pressmeddelande den 13 februari 2013 
 

Globen lyser röd för Stockholms blodgivare på Alla 
Hjärtans Dag 
 
Ericsson Globe lyser röd den 14 februari som en manifestation för den livsviktiga 
blodgivningen. Det är också ett tack till alla blodgivare som gör livsviktig skillnad för en 
medmänniska utan att förvänta sig någonting tillbaka. En undersökning som 
Blodcentralen har gjort bland blodgivare visar att sex av tio, 65 procent, inte tycker att det 
är viktigt att få en gåva efter blodgivningen. 
 
– Som ett tack till givarna och som en manifestation för blodgivningen lyser Ericsson Globe röd 
på Alla Hjärtans Dag, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i 
Stockholms län. 
 
Ericsson Globe kommer att lysa röd klockan 05.00-08.00 och 17.00-24.00 med budskapet 
”Geblod.nu”. Blodbussen kommer också att finnas på plats vid Ericsson Globes biljettkassa på 
Globen torg 2 klockan 08.30-15.30 och erbjuda nyprovtagning och blodgivning. 
 
– Vi är glada över att kunna vara med och uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen. Genom 
att låta Globen lysa röd på Alla Hjärtans Dag inspireras förhoppningsvis fler till att lämna blod, 
säger Johan Seidefors, tf kommunikationschef för Stockholms Globe Arenas. 
 
För mer information, kontakta:  
Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i Stockholm: 070–484 01 40, 
lottie.furugard@karolinska.se 
Johan Seidefors, tf kommunikationschef för Stockholm Globe Arenas: 08-600 93 52, 
johan.seidefors@globearenas.se 
 
Se Stockholms blodlager och öppettiderna på din Blodcentral här: 
www.geblod.nu/stockholm 
 

Sex av tio bryr sig inte om gåvan 

 
Den undersökning som Blodcentralen har gjort bland blodgivare visar att 91 procent tycker att det 
är ”mycket viktigt” eller ”ganska viktigt” att göra en god gärning. På frågan om hur viktigt det är att 
få en gåva svarar 65 procent ”inte särskilt viktigt” eller ”inte viktigt alls”. Många, 48 procent, vill 
däremot ha en fika efter blodgivningen. Kvinnorna är något mer fikasugna efter givningen än 
männen. Bland kvinnorna svarar 50 procent att det är ”mycket viktigt” eller ”ganska viktigt”, 
jämfört med 45 procent av männen. 
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Undersökningen gjordes mellan den 17 och 20 december bland 1003 blodgivare på Stockholms 
blodcentraler. 845 blodgivare valde att delta i undersökningen. 
 
Andra aktiviteter på Alla Hjärtans Dag 
 
Blodcentralen delar ut reflexer vid T-banestationerna Gullmarsplan, Skanstull, Medborgarplatsen, 
Slussen, T-Centralen, Hötorget, Fridhemsplan, Danderyd samt runt blodbussarnas 
uppställningsplatser klockan 07.00-08.00. Under hela vecka 7 kan man hämta en reflex på valfri 
blodcentral eller  blodbuss i länet utan krav på att ge blod. 
  
Med Löfteskortet lovar man att bli blodgivare. På Facebooksidan Blodgivning i Sverige kan man 
ge bort ett Löfteskort till någon man tycker om: www.facebook.com/geblod eller skriva ut det från 
Geblod.nu 
 
Blodcentralens aktiviteter på Alla Hjärtans Dag kan följas på Facebook, Instagram och Twitter. 
 
 

Bilaga 1: Så blir du blodgivare 
Är du mellan 18 och 60 år, frisk och väger minst 50 kilo är chansen stor att du kan bli blodgivare. 
 
Kom när det passar dig. Gå in på närmaste blodcentral eller blodbuss. För öppettider, se 
www.geblod.nu eller ring 08-58 58 11 11 dygnet runt. 
 
Fyll i hälsodeklaration. Under första besöket på Blodcentralen får du information om blodgivning 
och en hälsodeklaration ska besvaras. Ett blodprov tas också för att säkerställa att du passar 
som blodgivare.  
 
Ge blod. Efter cirka fyra veckor kommer den första kallelsen för blodgivning. 
 
Ge blod igen. Kvinnor kan ge blod tre gånger om året, män fyra gånger. Vid varje tillfälle ger du 
4,5 deciliter. Det är ungefär en tiondel av blodet i din kropp. 
 
Behovet av blod är större än tillgången. Därför kan du vara helt säker på att varje droppe du ger 
kommer till livsviktig nytta. 

 
Bilaga 2: Fakta om blod 
En vuxen människa har mellan fyra och sex liter blod. Hur mycket blod du har beror på 
kroppsstorleken.  
 
4,5 deciliter per gång 
Vid varje blodgivning ger du 4,5 deciliter blod. Blodet delas upp i beståndsdelar så att den som 
ska ta emot blodet får just den del han eller hon behöver. Beståndsdelarna är röda blodkroppar, 
plasma och blodplättar.  
 
Blodgrupper 
De viktigaste blodgruppssystemen är ABO och Rh.  
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ABO–systemet delas in i:  
A 
B 
AB 
O 
 
Det som förr kallades Rh–faktorn, numera D, finns hos cirka 85 procent av landets befolkning. 
Dessa kallas Rh–positiva (RhD+). Resten av befolkningen, som saknar denna faktor, kallas Rh–
negativa (RhD–).  
 
Fördelning av blodgrupper i Sverige: 
A RhD+: 37 % 
O RhD+: 32 % 
B RhD+:  10 % 
A RhD–: 7 % 
O RhD–: 6 % 
AB RhD+: 5 % 
B RhD–: 2 % 
AB RhD–: 1 % 
 
Källa: www.geblod.nu  
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