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1 INLEDNING 

Arbetet kommer att handla om transport av blod. I detta arbete kommer jag att beskriva 

processen från bloddoneringen till bloddistributionen. Jag kommer att ta upp bland an-

nat hur blodet fås vidare från Blodtjänsten till sjukhus. Jag berättar också vad som hän-

der till blodet efter doneringen. Till slut kommer jag att berätta hur distributionen sker.   

 

Jag valde detta ämne för att jag ville studera transport av farligt gods. När jag började 

fundera vilket det farliga godset skulle vara, visste jag att jag ville ha ett ämne som i och 

för sig inte är farligt, men som kräver att man beaktar väldigt många olika faktorer i 

både transport och lagring. 

 

Jag valde blod för att det hör till farliga ämnen, men är ändå en nödvändighet för alla 

människor. Under året 2012 donerade man i Finland över 250 000 gånger blod. Och 

varje vardag doneras det ungefär 1000 påsar med blod. 14 % av donerarna var nya. (Ve-

ripalvelun vuosi 2012).  

 

Jag har också alltid varit intresserad av hur transporter av farliga ämnen ska ske, ef-

tersom det finns olika säkerhetsrisker med dem. Därför bestämde jag mig för att studera 

blodtransporter. Blodtransporter kräver väldigt mycket, eftersom det finns så många 

olika saker som påverkar i transporten. Därför vill jag veta hur blodtransporter sker, ef-

tersom de sker varje dag (Veripalvelun vuosi 2012). 

 

Blod hör inom farliga ämnen till smittofarliga ämnen, det vill säga det finns risk till att 

man kan få någon sjukdom av det. Därför är det intressant att få veta hur blodtranspor-

ten ska ske för att blodet ska hållas i skick, men också för att få insyn i vilka säkerhets-

risker det finns om blodet inte transporteras på rätt sätt. 

 

I arbetet kommer jag också att studera ett transportmedel och vilka dokument som be-

hövs vid blodtransport. Som transportmedel har jag valt flygfrakt. Jag valde flygfrakt, 

eftersom jag har alltid varit intresserad av flygplan. Dessutom har flygfrakt annorlunda 

bestämmelser och regler än t.ex. hjultransport. 
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Det som också intresserar mig med blodtransport på flygfrakt är att få veta vad tullen 

behöver veta om frakten. Jag tänker ta upp hur frakten ska märkas, dvs. hurudana märk-

ningar det ska finnas på paketet. Jag tänker också ta upp hur blodet ska vara packat för 

att det ska tåla flygfrakt. 

  

1.1 Problemformulering 

Blod är ett ämne, som man inte nödvändigtvis börjar först tänka på, då man talar om 

transport av farligt gods. Och därför är det intressant att få veta hur de ska ske och vad 

som krävs i transport av farligt gods. 

  

Transport av blod sker varje dag. Blodtransporterna sker bland annat från Helsingfors 

till Uleåborg. Även om blodtransporterna oftast sker på hjultransport är det också van-

ligt att transporten sker på flygfrakt. Det har inte heller gjorts någon undersökning om 

hur blodtransporten på flygtransport i Finland fungerar. Därför är det meningen att un-

dersöka hur blodtransporterna ska ske. 

 

Ett problem med blodtransportprocessen är att det finns mycket med bestämmelser och 

regler. Bestämmelserna och reglerna ger riktlinjerna för hur blodtransporterna ska ske. 

Bestämmelserna handlar bland annat om hur flygtransporter i allmänhet ska ske och hur 

avfallshanteringen i allmänhet ska ske. 

 

Det finns olika ansvarsområden inom blodtransportprocessen. Till ansvarsområdena hör 

till exempel avfallshanteringen och säkerhetsriskerna. Ansvarsområdena ligger hand i 

hand med varandra. Det är till exempel viktigt att avfallshanteringen görs rätt för att sä-

kerhetsriskerna ska vara så minimala som möjligt. 

 

För att säkerhetsriskerna ska vara så minimala som möjligt är det också viktigt att alla 

dokumenter är med. Bland annat ska det finnas med flygfraktssedel och en orderblan-

kett. Också blodförsändelserna ska vara anmärkta på ett visst sätt för säkerhetsriskerna 

ska vara så minimala som möjligt.  
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1.2 Syfte 

Främsta syftet med detta arbete är att sammanställa och utreda vad som finns bestämt 

om blodtransporter. Meningen är att utreda hurudana bestämmelser och regler det finns 

om hur blodtransporten ska gå till. 

 

En annan mening med detta arbete är att få information om transport av smittofarliga 

ämnen. Och att förstå vad som krävs i transporten, till exempel hurudant ansvar man har 

under transporten, vilka dokument som krävs i vilken transportmedel och hur själva 

transporten ska ske. 

 

Dessutom är det meningen att få fram information om hur blodet ska packas för att det 

ska vara någorlunda säkert att transportera det. Det är bra att chaufförerna vet de olika 

aspekterna och säkerhetsriskerna som finns med blodtransporter, eftersom de är så 

många. Och därför är det också viktigt att chaufförerna vet vilket ansvar de har. 

 

Det är också meningen att föra fram säkerhetsriskerna med ett smittofarligt ämne som 

blod. Blod kan både vara smittofarligt för chauffören om det inte är packat rätt, men 

blodet kan också vara en säkerhetsrisk för de som behöver blodet, ifall transporten inte 

skett rätt. 

 

Sista delsyftet är att reda ut vilka dokument som krävs i blodtransporten, eftersom olika 

transportmedel kräver olika dokument. Flygfrakt t.ex. kräver fler dokument eftersom 

blodet ska in på flygplatsområdet. Det är också meningen att få fram information om 

chaufförens egna dokument, som kan behövas vid transport av blod, t.ex. dokument om 

skolning eller något liknande. 

 

1.3 Avgränsningar 

Först och främst kommer jag att avgränsa mig inom farligt gods till ett smittofarligt 

ämne. I detta fall handlar det om blod. Denna avgränsning har jag gjort, för att det är ett 

ämne som intresserar mig. 
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För det andra kommer jag att avgränsa mig till att studera transporten av blod inom Fin-

land. Det donerade blodet brukar som oftast transporteras från doneringsplatsen till an-

tingen Helsingfors eller Uleåborg, och därför kommer jag att studera hur transporten till 

dessa städer sker. 

 

En tredje avgränsning som jag gör är transportsättet. Jag har bestämt mig för att endast 

berätta om blodtransport på flygfrakt, även om blodtransport som oftast sker som hjul-

transport. 

 

Jag kommer också att studera mer närmare vad som krävs i transporten av blod på flyg-

frakt, eftersom det finns så mycket mer olika säkerhetsaspekter, som ska tas i beaktande. 

Jag vill veta vilka olika dokument som behövs för denna typ av blodtransport, och 

hurudana säkerhetsrisker det finns då blod transporteras med flygfrakt. 

 

Dessutom kommer jag att avgränsa mig till att studera hur blodet ska vara förpackat för 

transporten. Och vilka risker är, ifall blodet är felpackat eller att transporten inte skett 

rätt. 

 

Jag kommer endast att se på hur kedjan från blodgivaren till sjukhuset ser ut. Inom av-

fallshanteringen koncentrerar jag mig på att se hur man ska bli av med smittofarligt av-

fall i allmänhet på sjukhus. Det vill säga den sista faktoren i kedjan kommer att vara den 

som tar emot blodet på sjukhuset. 

 

Jag kommer också att avgränsa mig till att studera de olika parternas ansvar i transpor-

ten, dvs. vilken skolning de ska ha och vilka riskerna med deras andel i transporten är, 

ifall de inte vet hur transporten ska ske. 
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2 TEORI 

2.1 Farligt gods 

Till farliga gods räknas ämnen med viss typs egenskaper, bland annat explosions-, 

brand-, smitto- eller strålningsfarlighet, giftighet och frätande verkan. Ämnet räknas 

som farligt ifall den i vissa situationer, till exempel vid transport, lätt går sönder eller 

ifall den kan orsaka skada för miljön. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 308) 

 

Klassificeringen av farligt gods beror på dess egenskaper. Detta betyder att förbruk-

ningen, lagringen och transporten kräver att man tar olika säkerhetsaspekter i beaktande. 

Detta betyder också att transport av farligt gods alltid innehåller en medveten risk. Där-

för är det väldigt viktigt att man följer de rekommendationer och regler som finns givna. 

(Hörkkö Heli et al. 2010 s. 308-309) 

 

Farligt gods kan ha olika rekommendationer då det gäller transport jämfört med lagring 

eller förbrukning. Till farliga gods räknas som oftast ämnen, kemikalier, blandningar, 

produkter och föremål, som innehåller vissa ämnen eller blandningar som kan t.ex. vara 

lättantändliga. Godset kan också anses vara farligt ifall den kan förgifta, till exempel 

livsmedel, då godset kommer i kontakt med livsmedel. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 308-

309)  

 

Farligt gods delas in i olika klasser. Klassificeringen beror på hurudana egenskaper äm-

net har och baserar sig på rekommendationer som Förenta Nationerna (FN) angivit i UN 

Orange Book. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 309) 

 

Klassificeringen ser ut på följande sätt: 

1. Sprängämnen 

2. Gaser 

2.1 Brinnande gaser 

2.2 Gaser som inte brinner 

2.3 Giftiga gaser 

3. Brinnande vätskor 
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4.1 Lättantändliga fasta ämnen, självreagerande ämnen och känsliga fasta spräng-

ämnen 

4.2 Självantändliga ämnen 

4.3 Ämnen, som i kontakt med vatten börjar producera brinnande gaser 

5.1 Oxiderande ämnen 

5.2 Organiska peroxider 

6.1 Giftiga ämnen 

6.2 Smittofarliga ämnen 

7 Radioaktiva ämnen 

8 Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål  

 

Ämnena i de olika klasserna har en egen UN-nummer. UN-numret är en internationell 

förkortning, som kommer från United Nations. UN-numret används vid alla transport-

sätt. Från UN-numret kan man se vilket ämne det handlar om. Detta UN-nummer består 

av fyra numror och det finns över 3000 olika UN-nummer. Alla UN-numror finns in-

skrivna i UN Orange Book. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 310) 

 

Förutom UN-numret hör ämnena i klasserna 3-9, det vill säga från brinnande vätskor till 

övriga farliga ämnen och föremål, till en förpackningsgrupp. Förpackningsgrupperna är 

tre stycken och ser följande ut: 

 

 I Mycket farligt ämne 

 II Farligt ämne 

 III Ämne som kan orsaka fara 

 

Med förpackningsklassificeringen visar man i vilket material godset ska packas och hur 

det ska packas. Förpackningskoden består av numror och bokstäver. Koden berättar om 

ämnets egenskaper. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 310) 

 

Transport av farliga ämnen kräver yrkeskunskap, ansvarsfullhet och förmåga att be-

härska risker. Det viktiga är att bestämmelserna och reglerna följs, eftersom man då kan 

fungera rätt om en nödsituation påträffar. Det är också viktigt att alla i hela transport-
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kedjan följer de anvisningar som finns, för att man ska kunna garantera en så säker 

transport som möjligt. Chauffören ska se till att transporten sker i rätta omständigheter, 

till exempel att temperaturen hålls på rätt nivå. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 308-309) 

 

Det viktiga i transport av farligt gods är att man vet ämnets egenskaper. Ämnet kan ha 

en egenskap som till exempel att den är lättantändlig. Den kan också ha en annan egen-

skap då den kommer i kontakt med ett annat ämne. I sådana fall där ämnet i kontakt 

med ett annat kan orsaka skada, är det ytterst viktigt att ämnena är packade rätt. Och att 

man transporterar dem rätt och att man vet hur man ska reagera i en nödsituation. 

(Hörkkö Heli et al. 2010 s. 308-309) 

 

2.2 Smittofarliga ämnen 

Smittofarliga ämnen är en klassificering för farligt gods. Till smittofarliga ämnen räknas 

mikroorganismer, sjukdomsframkallande ämnen, ämnen som kan påverka människor 

och djur, biologiska ämnen och kliniskt avfall. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 317) 

 

Smittofarliga ämnen klassificeras ännu i A- och B-kategorier. Till A-kategorin hör såd-

ana ämnen, som påverkar människan, till exempel bakterier och virus. Till B-kategorin 

hör alla sådana ämnen som inte fyller ut de kriterier som A-kategoriserade ämnen har. I 

B-kategorin finns bland annat biologiska ämnen. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 317) 

 

Smittofarliga ämnen kan dessutom klassificeras vidare ifall det handlar om hjultrans-

port. Dessa klassificeringar är: I1 Smittofarliga ämnen, som påverkar människan, I2 

Smittofarliga ämnen som endast påverkar djur, I3 Kliniskt avfall och I4 Biologiska äm-

nen. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 317) 

 

2.3 Blodtjänst 

Blodtjänst är en centrerad del inom Finlands Röda kors, som sköter om blodverksam-

heten, Benmärgsgivarregistret och Placentablodtjänst. Inom Blodtjänsten sköter man 
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rekryteringen av nya bloddonerare, arrangerar bloddoneringstillfällen, tar till vara blo-

det, testar blodet och producerar olika blodfabrikat. Dessutom sköter de om lagringen av 

blodet och distributionen till olika sjukhus. (Veripalvelu lyhyesti 2012) 

 

Blodtjänsten är en sjävständig organisation som inte är efter vinst, utan deras verksam-

het baserar sig på att tänka på patientens bästa. Blodtjänsten får sina resurser då de säljer 

av blodfabrikat och andra tjänster till sjukhus. Deras omsättning var ca 66 miljoner euro 

år 2012. (Veripalvelun vuosi 2012) 

 

I Blodtjänstens laboratorium delas donerandes blod i röda blodkroppar, blodplättar och 

blodplasma. Därefter skickas blodfabrikaten vidare åt sjukhusen. Förutom distribuering-

en av blodfabrikaten, erbjuder Blodtjänsten också laboratorietjänster åt sjukhusen. De 

gör t.ex. blodgruppsundersökningar åt sjukhusen, och testar gravida kvinnors blod-

gruppsantikroppar. (Veripalvelu lyhyesti 2012) 

 

Blodtjänsten har också en egen verksamhetsmodell med vars hjälp de sköter blodfabri-

katens lagring, beställningar och distribution. Denna verksamhetsmodell kallas KETJU 

och den påbörjades år 2004. Inom KETJU samarbetar Blodtjänsten med de olika sjuk-

husdistrikten. (Veripalvelu – Ketju-toimintamalli 2010) 

 

Blodtjänsten har också en gemensam lager för de sjukhus som är med i KETJU-

projektet. Detta lager har man grundat för att minimera att blodfabrikaten ska gamla och 

därför orsaka förlust. Samtidigt som man minimerar förlusten, får man en möjlighet att 

reagera effektivt och snabbt ifall det blir en nödsituation eller att det blir ändringar i 

blodlagret. Med hjälp av en gemensam lager blir det också lättare att förutsäga hur 

mycket blod som behövs och var. (Veripalvelu – Ketju-toimintamalli 2010) 

 

Blodtjänsten ser också till att lagret sköts och kompletteras. Lagerstyrningen sköts 

elektroniskt, eftersom då får man dagligen en rapport på vad och hur mycket man har i 

lagret. Det blir också lättare att se när lagret ska kompletteras. (Veripalvelu – Ketju-

toimintamalli 2010) 
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2.4 Blod 

Blod är ett ämne som människan inte kan leva utan, eftersom blodet transporterar bl.a. 

syre från lungorna till olika delar av kroppen (Veripalvelu – Mitä veri on? 2010). Dess-

sutom håller den kroppstemperaturen jämn (Reader’s Digest Ab 1992). I en människa 

finns det ca 5 liter blod. Blodet består av röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar 

och blodplasma. Alla dessa beståndsdelar i blodet har en egen uppgift. (Veripalvelu – 

Mitä veri on? 2010) 

 

Röda blodkropparnas uppgift är att transportera syre till de olika vävnaderna i kroppen, 

och samtidigt bli av med koldioxidet i blodet. Röda blodkropparnas antal i en mikroliter 

är ca 5 miljoner. Röda blodkropparna har en diameter på ca 7-8 mikrometer. De är 

platta, men buktar inåt i mitten. På grund av dess form har den en större yta att transpor-

tera syre och koldioxid. Röda blodkroppar lever i ca 4 månader. Den röda färgen på 

röda blodkroppen beror på hemoglobinet, som är ett protein med en järnatom. (Reader’s 

Digest Ab 1992)  

 

Vita blodkropparnas uppgift är att kämpa mot sjukdomar och infektioner. I en (1) 

mikroliter finns det ca 7000 vita blodkroppar. Vita blodkropparna är delade i olika 

grupper. Granulocyterna är sådana vita blodkroppar som äter bakterier och blir av med 

dem med hjälp av enzymer. Lymfocyterna däremot bildar antikroppar. Monocyterna 

äter också bakterier, men de hjälper också till med att aktivera lymfocyterna att bilda 

antikroppar. Vita blodkroppar är i allmänhet kortlivade. De lever som oftast bara 2-3 

dagar. (Reader’s Digest Ab 1992) 

 

Blodplättarnas uppgift är att hjälpa till med blodets koagulering genom att täppa till hål i 

blodådrorna. Blodplättarnas antal i en (1) mikroliter är mellan 200 000 och 300 000. 

Blodplättarna är celler som lossnat från benmärgens stora celler. Blodplättarna lever ca 

10 dagar. (Reader’s Digest Ab 1992) 

 

Blodplasman transporterar med sig vatten, mineralämnen, proteiner, näringsämnen och 

hormoner till olika delar i kroppen. Blodplasman för också med sig förbrukade ämnen 



16 

 

och annat sådant som kroppen inte behöver. Blodplasman för förbrukade ämnena till 

levern och njurarna, där man sedan blir av med dem. (Reader’s Digest Ab 1992) 

 

2.5 Lufttransport 

I lufttransporter följer man efter internationella tekniska rekommendationer och anvis-

ningar som International Civil Aviation Organization (ICAO) gett. Dessa instruktioner 

kallas ICAO-TI. Dessutom följer man också International Air Transport Associations 

(IATA) regler, som kallas IATA-DGR. I den nationella lufttransporten följer man dess-

utom OPS-bestämmelser. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 325-326) 

 

Det finns strikta regler för transport av farligt gods som flygfrakt. Dessa regler beror på 

ländernas egna lagar, men också flygbolagen har egna regler för hur mycket och vilka 

ämnen de transporterar. Reglerna beror också på transportrutten och hurudant flygplan 

det handlar om, det vill säga är det frågan om ett fraktflygplan eller ett ruttflygplan. 

(Hörkkö Heli et al. 2010 s. 325) 

 

I transport av farligt gods med flygfrakt finns det också väldigt strikta regler på hur äm-

nena ska vara förpackade. Och därför är det viktigt att man vet vilka regler flygbolaget 

har och vad som står i lagen. (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 325) 

 

Förutom att man tar i beaktande själva landets lag och de internationella bestämmelser-

na, ska man också ta i beaktande hurudan policy fraktföraren, speditören och transport-

bolaget har. De kan nämligen ha annorlunda bestämmelser om volymen på farligt gods. 

(Hörkkö Heli et al. 2010 s. 326) 

 

2.6 Packningen 

En förpackning har många olika uppgifter i en transport. Förpackningen bland annat 

skyddar själva produkten eller varan, men också miljön. Förpackningen ger också in-

formation om produkten eller varan och dess egenskaper. För det tredje är det mer kost-
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nadseffektivt att transportera produkterna eller varorna då de är i förpackningar. (von 

Bell, A., Inkiläinen, A., Ritvanen, V., Santala, J. 2011 s.68) 

 

Packningen ska vara för det mesta av sådant material att det går att användas pånytt. 

Detta betyder att genom nyttoanvändning sparar man miljön. (Lajittele ja pakkaa turval-

lisesti – Ekokemin ohje 2/12 2014) 

 

2.7 Avfallshanteringen 

Avfallshanteringen sköts smidigt då man redan från första början har en plan på hur hela 

avfallshanteringen ska ske. Detta betyder att man ska ska redan i förväg planera hur in-

samlingen av avfall ska komma att ske. Det betyder till exempel att avfall med olika 

egenskaper ska samlas i varsin samlingslåda. (Ekokem – Jätepolun kymmenen askelta 

2014) 

 

Samtidigt som man planerar i hurudana samlingslådor avfallet ska samlas in, måste man 

ta transporten i beaktande. Det finns avfall som till exempel farliga ämnen, som måste 

transporteras enligt deras egenskaper. Och det kan betyda att man inte får transportera 

något annat avfall i samma bil. (Ekokem – Jätepolun kymmenen askelta 2014) 

 

Dessutom måste man ta i beaktande att förpackningarna eller samlingslådorna är typ-

godkända och har rätta märkningar på sig. Med märkningar på förpackningarna och 

samlingslådor menar man bland annat att det ska komma fram namnet på avfallet och 

dess egenskaper. Med hjälp av märkningarna är det lättare att hålla sådana avfall isär 

som inte passar ihop. Men det blir också lättare att använda avfallet pånytt och således 

minska på hanteringskostnaderna. (Ekokem – Jätepolun kymmenen askelta 2014) 

 

När man har samlingslådorna och märkningarna på dem ska man se till att man har 

lämpliga lagerutrymmen där det är säkert att lagra avfallet. Då man lagrar farligt avfall 

måste man följa efter de regler som finns om lagring av avfall och hålla lagringsbokfö-

ring. I lagringsbokföringen ska det ingå vad det är för avfall som lagras, när avfallet lag-

ras och hur mycket avfall det lagras. Dessutom ska det framgå från lagringsbokföringen 
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när och hur mycket avfall som förs bort till avfallshantering. (Ekokem – Jätepolun 

kymmenen askelta 2014) 

 

För att transporten av avfall ska ske måste chauffören veta vad för avfall han transporte-

rar och hurudana egenskaper avfallet har. Detta betyder att det ska finnas märkningar på 

förpackningarna eller samlingslådorna och de ska vara packade enligt regler. Dessutom 

ska det finnas en order om avfallsavhämtningen och ordernumrorna ska vara i skick. 

Det ska också finnas ett fraktmanifest och vid behov ett förflyttningsdokument och sä-

kerhetsanvisningar. Dessa dokument ska därpå vara kontrollerade och underskrivna av 

innehavaren. När innehavaren ger avfallet vidare åt den som hämtar avfallet slutar inne-

havarens ansvar. (Ekokem – Jätepolun kymmenen askelta 2014) 

  

2.8 Chaufförens yrkeskompetens 

Från och med september 2014 måste alla chaufförer inom transportbranschen ha yrkes-

kompetens. Syftet med yrkeskompetensen är att göra transporterna såpass säkra som det 

är möjligt. Med hjälp av yrkeskompetensen utbildar chaufförerna sig till mer sakkun-

niga, vilket leder till att också transporternas kvalitet förbättras och deras arbetarsäker-

het förbättras. (Yrkeskompetens hos förare 2014) 

 

Yrkeskompetensen har varit obligatorisk sedan den 10 september 2009 inom godstrafik, 

och inom persontrafik sedan den 10 september 2008. Den som fått sin körrätt innan 

dessa datum behöver inte avlägga yrkeskompetensen separat. De måste ändå fortbilda 

sig på en 35 timmar lång kurs, för att yrkeskompetensen ska vara i kraft. (Yrkeskompe-

tens hos förare 2014)  

 

Fortbildningen ska vara avklarat senast den 10 september 2014 för chaufförer inom 

godstrafik, eller den 10 september 2013 för chaufförer inom persontrafik. Därefter ska 

chauffören genomgå fortbildningen vart femte år ända tills chaufförens körrätt tar slut. 

(Yrkeskompetens hos förare 2014)  
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När fortbildningen är avklarad bevisar man yrkeskompetensen antingen genom att man 

bär med sig ett yrkeskompetenskort eller med körkortet, där det finns ett specialvillkor 

95 efter den körkortsklass, som yrkeskompetensen har avklarats för. (Yrkeskompetens 

hos förare 2014) 

 

En person som vill har yrkeskompetens inom t.ex. körning med lastbil, måste han eller 

hon först få körrätt för personbil. Ifall körningen med lastbil är endast för personlig kör-

ning, behövs inget yrkeskompetens. En grundläggande yrkeskompetens får nya förare 

efter att de avlagt en utbildning för grundläggande yrkeskompetens på 240 timmar. De 

som avlagt körrätten för t.ex. lastbil före september 2009, kan få yrkeskompetensen ge-

nom en övergångsbestämmelse, vilket betyder att han eller hon fortbildar sig på en 35 

timmar lång kurs. (Yrkeskompetens hos förare 2014) 

 

Fortbildningen går ut på att man upprätthåller yrkeskompetensen genom att avlägga den 

35 timmar långa kursen vart femte år. Det finns endast ett obligatoriskt ämne i fortbild-

ningen. Obligatoriska ämnet är förutseende och ekonomisk körning. Den delen tar sju 

timmar av kursen. (Yrkeskompetens hos förare 2014) 

 

Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens påverkar chaufförens rätt att få köra 

olika slags fordon i en viss ålder (se grafen nedan).     
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3 METOD 

För att en undersökning ska kunna göras, måste man välja en metod för hur undersök-

ningen ska göras. Det finns två olika sätt för hur en undersökning kan göras. Man gör 

antingen en undersökning på ett kvantitativt eller kvalitativt sätt. Dessa metoder skiljer 

sig från varandra genom att en kvantitativ undersökning baserar sig på räkningar och 

statistik i olika former. Däremot baserar sig kvalitativa undersökningar på skriftliga och 

muntliga källor, som t.ex. böcker och intervjuer. (Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnha-

gen, O. 2003 s.17) Metoden avgör hurudan information man ska samla in, hur man ska 

samla in informationen och hur resultatet sedan ska tolkas. (Likitalo, H., Rissanen, R. 

1998 s. 8) 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod används oftast då man undersöker någon viss case eller händelse. 

Detta betyder att man undersöker hur en riktig situation ter sig då man inte är säker på 

vem eller vad som inverkar situationen. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.57) 

 

Det finns två typer av case-undersökningar. I det ena fallet undersöker man ett visst 

case. Ett case kan handla om en ovanlig situation, till exempel att forskaren får studera 

en miljö som det är svårt att få tillgång till. I den andra typen av case-undersökningar, 

Körrätt och yrkeskompetens

C/CE
18 år avklarande av grundläggande yrkeskompetens  på 280h

21 år avklarande av grundläggande yrkeskompetens  på 140h

C1/C1E
18 år avklarande  av grundläggande yrkeskompetens på 140h

D/DE
21 år avklarande av grundläggande yrkeskompetens på 280h

23 år avklarande av grundläggande yrkeskompetens på 140h

D1/D1E
21 år avklarande av grundläggande yrkeskompetens på 140h
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undersöker man situationer som upprepar sig. I case-undersökningar är det meningen att 

testa ifall teori och empiri stödjer varandra. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.57) 

 

Den kvalitativa metoden passar in på undersökningar om en person eller en grupp. Man 

kan också med denna metod undersöka hurudan relation två individer, till exempel en 

avsändare och en mottagare, har. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.57)  

 

I en kvalitativ undersökning ska det finnas ett problem, som svarar på frågorna hur och 

varför. Det ska också finnas antaganden på hur svaren på problemet hittas. Det ska 

framgå av undersökningen vem eller vad som analyseras och vilken logik det finns 

bakom antaganden, teori och empiri. Dessutom ska det finnas en plan på hur material 

och data ska hittas och samlas in. Till slut ska det ingå kriterierna för hur materialet ska 

tolkas. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.57) 

 

Materialet för en kvalitativ undersökning kan vara olika skriftliga dokument, till exem-

pel tidskrifter, brev, protokoll och rapporter. Materialet kan också vara audio eller video 

om man till exempel utfört en intervju och spelat in den. (Likitalo, H., Rissanen, R. 

1998 s.58) 

 

Kvalitativ metod går ut på fler steg: 

 

1. Kvalitativ metod går ut på att man har en teori, som baserar sig på tidigare 

undersökningar, om en viss case eller händelse.  

2. Därefter väljer man caset eller händelsen man vill studera. 

3. Till följande planerar man hur materialet ska samlas in. Detta betyder att forska-

ren har en förhandsuppfattning om undersökningen och vet hurudant material 

som behövs. 

4. Efter att forskaren bestämt sig hurudant material som behövs, ska han eller hon 

börja samla in material. Detta kan till exempel betyda att forskaren utför inter-

vjun, gör fältanteckningar eller samlar in tidskrifter eller andra dokument som är 

relevanta för undersökningen. 

5. Om undersökingen går ut på att forska ett eller flera case eller händelser, ska 

forskaren skriva upp en rapport om varenda case. Rapporten ska basera sig på 
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teorin. Med detta menar man att det ska finnas en koppling mellan insamlade 

materialet och teorin, och hurudan relation de har. 

6. Ifall undersökningen består av fler case ska forskaren också göra en samman-

fattning om alla casen. 

7. Därefter ska forskaren analysera hur teorin och casena stämmer eller inte stäm-

mer överens med materialet. Detta går ut på att forskaren utvecklar och bearbe-

tar teorin.  

8. När forskaren har utvecklat och bearbetat teorin ska forskaren komma med egna 

utvecklingsidéer. 

9. Till slut ska forskaren skriva en rapport om alla de olika stegen från att välja teo-

rin till ett slutresultat om hur casen och teorin är kopplade till varandra, och ifall 

det finns någonting att utveckla. 

 

Analysen börjar med att forskaren läser upp det insamlade materialet och gör därefter 

upp modeller om de mest relevanta och centrala teman i teorin (Likitalo, H., Rissanen, 

R. 1998 s. 69). I analysen ska det också finnas en motivering för varför empiriska delen 

kan kopplas eller inte kan kopplas med modellerna. Rapporten däremot går ut på att 

forskaren presenterar undersökningens resultat. Resultaten baserar sig på teorin, materi-

alet och analysen. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.59)   

 

3.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod används då man undersöker hur en handling påverkar olika enheter. 

Inom kvantitativa metoder finns det olika sätt att söka fram information och få svar på. 

Ett av dem är experimentell forskning. 

 

Experimentell forskning används då man vill få reda på hur en handling påverkar olika 

enheter. Denna forskningsmetod används ofta i medicinska forskningar. Med denna 

forskningsmetod kan man jämföra t.ex. en gammal vårdmetod med en ny vårdmetod.  

Detta betyder att man måste samla in data före själva experimentet och efter experimen-

tet. Därefter jämför man data sinsemellan. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.33) 
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Experimentella forskningar kan också göras så att man har ett så kallat klassiskt prov-

tillfälle. Då finns det två grupper som jämförs med varandra. Den ena gruppen är prov-

gruppen och andra är jämförelsegruppen. Inom provtillfällen talar man om olika be-

grepp; slumpmässighet, upprepning och indelning i klyftor. (Likitalo, H., Rissanen, R. 

1998 s.34) 

 

När man ordnar ett klassiskt provtillfälle försöker man dela in provgruppen och jämfö-

relsegruppen i så jämna grupper enligt olika egenskaperna som det är möjligt. Egen-

skaperna kan till exempel handla om försökspersonernas bakgrund. Med hjälp av indel-

ningen är det lättare att få reda på hur orsak och konsekvens är relaterade till varandra. 

(Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.34) 

 

Inom kvantitativa metoder kan man också göra forskningar genom att ta sampelprov. 

Sampelforskning går ut på att man antingen gör en helhetsundersökning eller undersö-

ker sampel. Resultatet av sampelproven generaliseras till en basgrupp. Basgruppen ska 

bestå av representativ data, eftersom basgruppen eller med andra ord populationen är 

undersökningens målgrupp. För att få representativ data, måste man skilja åt målgrupp-

en, dvs. den grupp man är intresserad om, och ramgruppen, dvs. de enheter man kan nå. 

Sampelprovet görs därefter på ramgruppen. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.37) 

 

Sampelprov kan göras genom att testa sannolikhet eller genom att pröva sig fram till ett 

resultat. Sannolikhetssampel görs så att man lottar ut en för tillfället lämplig sampe-

lenhet. Alla i ramguppen har möjlighet att bli vald. Resultatet baserar sig sedan på en 

sannolikhetskalkylering. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.38)  

 

När man däremot ska testa sig fram till ett resultat kommer samplet att bero på den som 

gör provet. Detta beror på att det är endast några i ramgruppen som har möjlighet att bli 

vald som sampel. Och när resultatet är färdigt kan man inte dra slutsats genom att räkna 

ut sannolikheten, då inte alla haft möjlighet att bli vald som sampel. (Likitalo, H., Ris-

sanen, R. 1998 s. 38) 

 

Inom kvantitativ metod kan man också samla in data genom att göra en surveyunder-

sökning. Surveyundersökning går ut på att man planerar ut frågeformulär och intervju-
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formulär om ämnet eller fenomenet man undersöker. Meningen med surveyundersök-

ningar är att samla ihop detaljerad information om fenomenet. Samtidigt ska den under-

sökande kunna känna igen problem och befinnande praxis med fenomenet, och kunna 

jämföra och bedöma data. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s.42) 

 

Stegen för en surveyundersökning är följande: 

 

1. Den undersökande ska bekanta sig med fenomenet och sedan formulera ut ett 

problem med fenomenet. Därefter ska han skapa ett syfte med undersökningen. 

2. I det andra steget ska den undersökande göra en plan för undersökningen och 

hur han ska samla in data. 

3. När han vet hur han ska gå till väga med undersökningen ska han bestämma ra-

men för undersökningen och känna igen de mest centrala begrepp med fenome-

net. 

4. I det fjärde steget bestämmer han basgruppen, dvs. den grupp han är intresserad 

av att undersöka. 

5. När basgruppen är bestämd, är det meningen att planera ut frågeformulären 

och/eller intervjuformulären, och sedan testa hurudana svar han får med dem. 

6. Därefter gör han sampelprov på basgruppen. 

7. I det sjunde steget är det meningen att faktiskt samla in riktiga data genom att ge 

ut frågeformulären och/eller göra intervjun på de valda i basgruppen. 

8. När data är insamlat ska den undersökande gå igenom data och spara det. 

9. Därefter ska han kontrollera har han tillräckligt med svar eller måste han göra på 

nytt datainsamlingen. 

10. Ifall han har tillräckligt med data, ska ha analysera data med ord och bilder och 

statistka verktyg. 

11. Till slut ska han skriva en rapport på undersökningen. I rapporten ska finnas re-

sultat och analys på problemet. (Likitalo, H., Rissanen, R. 1998 s. 42)  
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3.3 Metoden för detta examensarbete 

Jag kommer att använda mig av den kvalitativa metoden för att göra mitt examensar-

bete. Inom den kvalitativa metoden kommer jag att fokusera mig på sekundärkällor och 

sekundärdata. Denna metod lämpar sig mest för mitt examensarbete, eftersom det är 

meningen att få fram ett svar på hur själva blodtransportprocessen ska ske och vad som 

finns redan skrivet om blodtransportprocessen. 

 

Men för att jag ska kunna svara på hur blodtransportprocessen ska ske och varför, så 

måste jag hitta den information jag behöver. För min utredning om blodtransporter 

kommer jag att använda mig av sekundärkällor. Som sekundärkällor kommer jag att an-

vända mig av böcker, tidskrifter och handböcker. Också websidor räknas som sekun-

därkälla. Sekundärkällor går ut på att det finns redan något skrivet om ämnet tidigare.  

  

En del av böckerna hittar jag på bibliotek, medan en del är sådana som jag själv äger 

och kommer att använda mig av. Dessutom kommer jag att använda mig av fler olika 

websidor. På websidorna hittar man som oftast mer aktuellt och uppdaterat information 

om själva ämnet. Jag kommer bland annat att använda jag mig av Blodtjänstens, Trafis 

och Ekokems websidor. Dessa websidor kommer jag att använda mig av, eftersom de 

har en väldigt central del inom ämnet blodtransport på flygfrakt. 

 

Till slut ska jag göra en sekundäranalys och tolka teorins och sekundärkällornas sam-

band. Det betyder att jag ska se hur bra källorna och teorin hänger ihop. Och efter att jag 

har bearbetat teorin kan jag komma med egna utvecklingsidéer om hur till exempel man 

kunde fortsätta undersökningen.  

 

Eftersom jag nu behandlat hela teoridelen och metoden för mitt examensarbete, är det 

meningen att börja rapportera om hur blodtransportprocessen i själva verket går till. 
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4 BESTÄMMELSER OCH REGLER FÖR BLODTRANSPORTER 

MED FLYG 

4.1 Beställningen av blod 

Själva beställningen av blodprodukter går ut på att en läkare ger en anvisning om att det 

behövs blod för blodtransfusion. Därefter gör antingen själva läkaren eller en sjukskö-

tare en beställning till sjukhusets blodcentral eller laboratorium. Från blodcentralen eller 

laboratoriet skickar man sedan vidare beställningen till Blodtjänstens beställningscentral 

i Kivihaka, i Helsingfors. (Krusius T., Juvonen E., Meriläinen K. 2013 s. 67) 

 

Blodtjänstens beställningscentral tar emot beställningar runt dygnet. Och då vi talar om 

att endast beställa basprodukter räcker det med att man fyller i en beställningsblankett 

(se Bilaga 1) och skickar den med fax till beställningscentralen på numret 029 300 

1601. Ifall man vill beställa specialprodukter ska man först ringa beställningscentralen 

på numret 029 300 1001. Därefter bekräftar man beställningen via fax genom att skicka 

in en beställningsblankett (se Bilaga 2). Också i sådana fall då det är bråttom med att få 

en blodförsändelse ska man först ringa före man beställer. (Krusius T., Juvonen E., 

Meriläinen K. 2013 s. 67) 

 

4.2 Transport av blodprodukterna 

Då beställningen nått fram Blodtjänstens blodcentral i Kivihaka, i Helsingfors, börjar 

själva transporten. Transporten får i sin helhet räcka högst 24 timmar. Början på trans-

porttiden kan man avläsa från försändelserapporten. (Krusius T., Juvonen E., Meriläinen 

K. 2013 s. 68) 

 

Då en transport räcker under fyra timmar använder man som oftast inte någon registre-

rande temperaturmätare under transporten. Men för att mottagaren ska vara säker på att 

transporten varat under fyra timmar måste försändelserapporten finnas med. (Krusius 

T., Juvonen E., Meriläinen K. 2013 s. 68) 
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När transporten då räcker över fyra timmar ska det alltså finnas en registrerande tempe-

raturmätare med i försändelsen. Den temperaturmätare som Blodtjänsten använder sig 

av är TempTale 4-mätaren (se Bild 1). Den ska finnas inne i transportlådan med de be-

ställda blodprodukterna. (Krusius T., Juvonen E., Meriläinen K. 2013 s. 68) 

 

TempTale 4-mätaren fungerar så att den registrerar temperaturen mellan 10 sekunder 

eller upp till två timmars mellanrum. Registreringsintervallet beror på till vilken tidsin-

tervall man programmerat registreringen. (Sensitech Inc.) 

 

När mottagaren öppnar försändelsen, som räckt över fyra timmar, ska han komma ihåg 

att först kontrollera temperaturmätaren och sedan avsluta temperaturmätningen. Ifall 

temperaturen varit lägre eller högre än vad som programmerats in på temperaturmätaren 

syns det en alarmklocka på skärmen. (Krusius T., Juvonen E., Meriläinen K. 2013 s. 68) 

 

Den passliga temperaturen för 

 röda blodkroppar är: 0°C - +10°C 

 trombocyter, dvs. vita blodkroppar är: +17°C - +24°C. 

 

Detta betyder att blodprodukterna ska lagas in på karantän. Därefter ska mottagaren 

ringa Blodtjänstens beställningscentral för att få anvisningar på hur och när produkterna 

kan användas. (Krusius T., Juvonen E., Meriläinen K. 2013 s. 68) Det kan ändå hända 

att produkterna inte går att användas, och då måste man bli av med avfallet så som då 

man blir av med smittofarligt avfall. Mottagaren ska också komma ihåg att skicka till-

baka försändelserapporten och temperaturmätaren så snabbt som möjligt (Krusius T., 

Juvonen E., Meriläinen K. 2013 s. 70). 

 

4.2.1 Blodprodukternas transportering inom sjukhus och förvaring på 

avdelningarna 

Sådana blodprodukter som är menade för transport från blodcentralen till avdelningen 

har olika regler i hur fort blodprodukterna ska användas.  T.ex. blodprodukter av röda 

blodkroppar ska användas inom sex timmar räknat från den tidpunkt de tagits ut ur 
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blodcentralens kylskåp och transporterats till den avdelning där de behövs. (Krusius T., 

Juvonen E., Meriläinen K. 2013 s. 71) 

 

Sådana röda blodkroppsprodukter som är menade att transföras genast kan transporteras 

inom sjukhuset i rumstemperatur. Om transföringen av röda blodkroppsprodukter ändå 

fördröjs, kan produkterna sparas i kylskåp. Men i de fall där röda blodkroppsprodukter-

na varit i rumstemperatur en timme eller längre eller deras temperatur värmts upp till 

+37°C, kan inte produkterna mer användas. (Krusius T., Juvonen E., Meriläinen K. 

2013 s. 71) I sådana fall måste man bli av med produkterna, eftersom de redan blivit till 

avfall. (Krusius T., Juvonen E., Meriläinen K. 2013 s. 70) 

 

4.3 Transport på flygplan 

Blodtjänsten använder sig av JetPak Finland Oy i blodtransport. JetPak Finland Oy är 

ett logistikföretag, som har specialiserat sig på snabbtransport. De ansvarar för Finnair 

Cargo om försäljningen och bokningen av alla inhemska flygfrakt sedan februari 2010. 

JetPak Finland Oy:s verksamhet går ut på att transportera snabbt försändelser från dörr 

till dörr inom Norden och Europa. Försändelserna levereras antingen inom samma dag 

eller inom 12 timmar av en hämtorder. (Manninen Olli, 2010) 

 

4.3.1 JetPak Finland Oy:s egna leveransvillkor 

JetPak Finland Oy följer bland annat leveransvillkor, som de själv skrivit upp. Men de 

följer sig också av internationella Warszawakonventionen, Montrealkonventionen och 

PSYM 2000. (JetPak Finland Oy kuljetusehdot 2013) 

 

JetPak Finland Oy:s leveransvillkor går ut på att avsändaren ger en försändelseorder åt 

JetPak Finland Oy. Avsändaren har ansvaret för att ge rätta dokumenten för möjliga 

tulldeklarationer som JetPak Finland Oy hamnar ut för. Avsändaren tar också ansvar för 

att informationen i dokumenten är korrekt och att försändelsen uppfyller de krav som 

IATA har gett om transport av farligt gods. Avsändaren är också ansvarig att packa för-
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sändelsen så att det inte uppstår någon skada för produkten inom förpackningen. För-

packningen måste också vara märkt, så att man vet hurudan produkt det finns inom för-

packningen. (JetPak Finland Oy kuljetusehdot 2013) 

 

Avsändaren har också ansvaret för att se till att de personer, som hanterar flygfrakten, är 

pålitliga. Avsändaren måste också se till att inte olovliga personer kommer i kontakt 

med försändelsen. Dessutom måste avsändaren vara färdig på att försändelsen kommer 

att inspekteras med säkerhetssjäl. Försändelsen får inte heller innehålla något olagligt. 

(JetPak Finland Oy kuljetusehdot 2013) 

 

Avsändaren ska också spara alla de förpackningar som använts i transporten, för att man 

senare ska kunna kontrollera förpackningarna, t.ex. i sådana fall där någon reklamerat 

om att produkten skadats. Detta ska göras på grund av att JetPak Finland Oy inte är an-

svarig i de fall där förpackningarna varit otillräckliga för transporten. (JetPak Finland 

Oy kuljetusehdot 2013) 

 

Förutom att avsändaren har ansvar, har JetPak Finland Oy också rätt till att begränsa sitt 

ansvar. I de fall som JetPak Finland Oy kan använda sig av begränsat ansvar måste för-

sändelsens ändstation eller avstanning vara utanför det land därifrån försändelsen star-

tat. I dessa fall använder sig JetPak Finland Oy av Warsawa- och Montrealkonvention-

en. (JetPak Finland Oy kuljetusehdot 2013) 

 

JetPak Finland Oy:s begränsade ansvar innehåller också sådana fall som Force Majeure. 

Force Majeure kan vara bland annat en miljökatastrof, strejk, krig eller internationell 

katastroftillstånd. Detta betyder att då till exempel leveranstiden går framåt i framtiden 

på grund av Force Majeure, behöver inte JetPak Finland Oy ersätta det på något sätt. I 

sådana fall där Force Majeure pågår i över sex månader är inte kunden mer skyldig att 

följa kontrakten. (JetPak Finland Oy kuljetusehdot 2013) 

 

Ett av JetPak Finland Oy:s rättigheter är att få kontrollera vad försändelserna innehåller. 

Det är ändå inte deras skyldighet. Förutom att de får kontrollera vad försändelsen inne-

håller, får de också kontrollera att vikten och volymen på försändelsen är korrekt. (Jet-

Pak Finland Oy kuljetusehdot 2013) 
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JetPak Finland Oy har också rättigheten att transportera försändelsen på hjultransport 

eller genom att använda ett annat flygbolag, ifall inte det finns specifika anvisningar 

skriftligen i flygfraktsedeln, dvs. i Air Waybill. JetPak Finland Oy har också rätten att 

avgränsa ansvaret till Warsawa- och Montrealkonventionen, då försändelsen är i deras 

eller deras representants innehav. (JetPak Finland Oy kuljetusehdot 2013) 

 

Priset på en leverering eller en hämtorder är normal då transporten sker på vardagar 

mellan kl. 8 och 17. Ifall kunden själv önskar att få sin leverering eller sin försändelse 

hämtad utanför byråtid, måste kunden betala en tilläggsavgift. Tilläggsavgift hamnar 

man också betala, ifall man önskar få sin försändelse eller försändelse avhämtad på en 

högtid. (JetPak Finland Oy kuljetusehdot 2013) 

 

JetPak Finland Oy erbjuder också sina kunder en garanti, som de kallar Jetguarantee, då 

kunden beställer en direct-försändelse. Garantin betyder att ifall kundens försändelse är 

en timme eller mer försenad ersätter JetPak fraktkostnaderna åt betalaren. Ersättningen 

kan man endast få om man är i kontakt med JetPak om förseningen. (JetPak Finland Oy 

kuljetusehdot 2013) 

 

Jetguaranteen gäller endast i direct-försändelsena, som väger 50 kg eller mindre. Av-

sändaren eller mottagaren får inte påverka försändelsens tid. Jetguaranteen gäller inte 

ifall försändningen försenats på grund av förtullningen, svåra klimatanständigheter, tra-

fikproblem eller på grund av att flygbolaget haft förseningar eller till och med avbokat 

flyget. Ifall förseningen orsakats av Force Majeure, betyder det att JetPak Finland Oy 

inte är ansvarig att ersätta något. (JetPak Finland Oy kuljetusehdot 2013) 

 

4.3.2 De internationella flygfraktskonventionerna 

JetPak Finland Oy följer också de internationella flygfraktskonventionerna som Wars-

zawakonventionen och Montrealkonventionen. Konventionerna följs av de flesta som 

erbjuder flygfraktsmöjligheten (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 291). Konventionernas upp-
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gift är att garantera en pålitlig behandling av försändelsen och för att försäkra försändel-

sen och själva transporten (Hörkkö Heli et al. 2010 s. 291). 

 

Både Warszawakonventionen och Montrealkonventionen gäller internationell transport 

av personer, bagage och gods på lufttransport. I konventionerna definierar man internat-

ionell transport som all slags transport där parterna bestämt avgångs- och destinations-

orten att befinnas inom två fördragsslutande staters territorier eller inom en fördragsslu-

tande stats territorium. Däremot transport mellan två platser, som ligger inom en för-

dragsslutande stats territorium utan överenskommen mellanlandning på en annan stats 

territorium, är inte internationell transport. (The Montreal Conevention 1999 s.167)  

 

Warszawakonventionen gäller de stater och offentliga organ som organiserar transpor-

ter. Posttransportörer är endast ansvariga gentemot postbefordringsföretaget, och ska 

inte tillämpa Warszawakonventionen på posttransporter. (Warsaw Convention 1955 s. 

3) 

 

I Warszawakonventionen står det också att transport av gods kräver varenda gång en 

flygfraktsedel. Flygfraktsedeln behöver ändå inte ges åt någon, ifall informationen om 

försändelsen finns registrerat på något annat sätt. I de fall där det inte finns någon skrift-

lig flygfraktsedel måste transportören ge åt avsändaren ett godskvitto. Med hjälp av 

godskvittot är det möjligt att identifiera försändelsen och ge tillgång till de uppgifter 

som finns registrerade om försändelsen och transporten. (Warsaw Convention 1955 s.4) 

 

Enligt Warszawakonventionen ska flygfraktsedeln innehålla följande uppgifter:  

 avgångsort och destinationsort 

 information om avgångs- och destinationsorten ligger inom samma fördragsslu-

tande stats territorium eller om det finns mellanlandningar som sker inom en an-

nan stats territorium 

 försändelsens vikt 

 

Denna information ska också finnas på godskvittot, ifall det inte finns någon flygfrakt-

sedel. (Warsaw Convention 1955 s.4) 
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Ifall det finns en flygfraktsedel, ska den finnas i tre exemplar. Ett av dem är för trans-

portören, ett för avsändaren och ett för mottagaren. Transportörens exemplar ska vara 

undertecknat av avsändaren. Avsändarens exemplar ska undertecknas av transportören i 

det skede då försändelsen tas emot. Mottagarens exemplar ska vara undertecknat av 

både avsändaren och transportören. Transportörens och avsändarens underteckningar får 

antingen vara tryckta eller stämplade. (The Montreal Convention 1999 s. 169) 

 

Ifall avsändaren skickar fler än en godsenhet kan transportören kräva för varenda gods-

enhet en egen flygfraktsedel. Dessutom kan avsändaren kräva godskvitton för varenda 

godsenhet han eller hon skickat, ifall uppgifterna om försändelserna finns registrerade 

på annat sätt. (The Montreal Convention 1999 s. 169) 

 

Avsändaren har ansvaret för att uppge korrekt information om försändelsen. Avsända-

ren har också ansvaret att ersätta transportören ifall det förekommer skador på grund av 

att avsändaren uppgett fel information om försändelsen. Transportören är också ersätt-

ningsskyldig ifall han eller hon fört in fel information på godskvittot eller registrerat fel 

information om försändelsen, och det förekommer skador på grund av detta. (Warsaw 

Convention 1955 s.4) 

 

Avsändaren måste också fylla i de skriftliga dokument som tullen, polisen eller andra 

myndigheter kräver om försändelsen innan försändelsen kan lämnas till mottagaren. 

Ifall avsändaren inte gjort detta är han eller hon ersättningsskyldig åt transportören. 

(Warsaw Convention 1955 s.5) 

 

Enligt Warszawakonventionen är transportören ansvarig ifall godset förstörs, tappas 

bort eller skadas under lufttransporten. Ifall godset varit för minimalt förpackat eller det 

varit krigshandlingar, väpnad konflikt eller myndighetsutövningar under lufttransporten, 

och godset skadats under dessa handlingar är transportören inte ersättningsskyldig. 

(Warsaw Convention 1955 s.5-6)  

 

Också skador som kommit i och med att en försening skett vid lufttransport är transpor-

tören ansvarig för. Då hamnar transportören betala 17 särskilda dragningsrätter per kilo-

gram som skadeståndsersättning. Antalet särskilda dragningsrätter, som transportören 



33 

 

hamnar betala, kan också vara färre än 17, om antalet är högre än värdet av godset. Och 

ifall transportören kan bevisa att skadan skett även om man gjort de åtgärder, som 

krävts för att undvika skadorna, är transportören inte ansvarig. (The Montreal Convent-

ion 1999 s.171) 

 

Enligt Warszawakonventionen får transportören bestämma om han vill använda sig av 

högre ansvarsgränser än de som finns skrivna i Warszawakonventionen. Transportören 

kan också välja att det inte finns några ansvarsgränser alls. (Warsaw Convention 1955 

s.6) 

 

Tiden för att väcka upp en talan är två år beräknat från den dag då försändelsen ankom-

mit eller borde ha ankommit till destinationsorten. Talan ska väckas inom någondera 

statens territorium. I sådana fall följer man den lag, där talan väckts. (Warsaw Convent-

ion 1955 s.8) 

 

I Warszawakonventionen har man också tagit upp försäkringarna. Där står det att de sta-

ter, som underskrivit avtalet, ska kräva av sina transportörer tillräcklig försäkring. Med 

tillräcklig försäkring avses att transportörens skadeståndsansvar ska gå att täckas med 

försäkringen. (Warsaw Convention 1955 s.8) 

 

Montrealkonventionen är en tillämpning av Warszawakonventionen och innehåller i 

princip samma regler som Warszawakonventionen. Montrealkonventionen tillämpas på 

samma sätt mellan två eller fler stater. Denna konvention kan användas även i sådana 

avtal, där endast ena parten har underskrivit konventionen. (Finlex 1228/2002) 

 

4.3.3 NSAB 2000 

JetPak Finland Oy följer också de föreskrifter som finns skrivna i NSAB 2000. NSAB 

är en förkortning av Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser. NSAB 2000 

följs av Finland, Danmark, Norge och Sverige. I NSAB 2000 finns skrivna speditörens 

och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter. Också de internationella konvention-
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erna såsom CIM, CMR, Haag-Visby-reglerna och Warszawakonventionen finns tilläm-

pade i NSAB 2000. (NSAB 2000) 

 

4.4 Avfallshanteringen 

Eftersom blod klassificeras i smittofarliga ämnen betyder det att avfall, som orsakas av 

hanteringen av blod, ska redan i leveranskedjans början tas i beaktande. Detta betyder 

att alla aktörer i leveranskedjan ska ha tillstånd som krävs inom avfallshanteringen. 

Krav för tillstånden beror på att den som är innehavande av avfallet har plikten att bli av 

med avfallet på rätt sätt. (Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet – Ekokemin ohje 

1/14 2014) Dessutom är aktörerna skyldiga att vara medvetna on konsekvenserna med 

själva ämnet och avfallet som uppstår av ämnet. (Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen – 

Ekokemin ohje 3/12 2014) 

 

4.4.1 Tillstånd och skyldigheter 

Det finns fler olika tillstånd som krävs vid avfallshanteringen av blod. En av de grund-

ligaste sakerna inom avfallshantering är skyldigheten att vara konsekvensmedveten. 

Detta betyder att innehavaren av ämnet och avfallet, som uppstår av ämnet, är medveten 

hur själva verksamheten kan påverka till exempel avfallet och transporten av avfallet. 

Innehavaren av ämnet är också ansvarig om allt som berör avfallet. (Jätteiden turvalli-

seen kuljettamiseen – Ekokemin ohje 3/12 2014) 

 

4.4.2 Sortering 

Blod klassificeras inom avfallshanteringen som biologiskt avfall. Biologiska avfall är 

bland annat blod, blodprov, avfall från operationer, blodiga engångsinstrument och bak-

terie- och cellodlingar. (Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet – Ekokemin ohje 

1/14 2014) 
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Biologiskt avfall kräver speciell behandling, eftersom förpackningarna kan innehålla 

datasäkerhetsrisker och andra etiska risker. (Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjät-

teet – Ekokemin ohje 1/14 2014) 

 

4.4.3 Packningen 

För att farliga ämnen som till exempel blod ska fås transporteras betyder det att det bör 

finnas vissa märkningar på förpackningen. Dessa märkningar är till exempel vilket far-

ligt ämne förpackningen innehåller och vilka dess egenskaper är. Avfallet ska vara 

packat i UN-godkända förpackningar. (Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet – 

Ekokemin ohje 1/14 2014) 

 

Då blod packas in för att föras till avfallshanteringen ska blodet packas i typgodkända 

förpackningar. I dessa förpackningar får man inte packa in annat avfall, eftersom Eko-

kem blir av med smittofarliga ämnen utan att öppna själva förpackningen. (Terveyden-

huollon vaaralliset ja erityisjätteet – Ekokemin ohje 1/14 2014) 

 

Då t.ex. ett sjukhus vill bli av med blodavfall regelbundet ska de ha ett speciellt tillstånd 

från Riihimäki hälsocentrals samkommuns hälsokontrollör. Denna person kan man kon-

takta per telefon på numret 019 758 5770. Hälsokontrollören ger också noggrannare in-

struktioner om avfallshanteringen. (Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet – Eko-

kemin ohje 1/14 2014) 

 

Förpackningen ska innehålla följande anmärkningar 

1. Namn på avfallet och UN-numret 

2. Namnet på vem som är innehavaren av avfallet, det vill säga avsändaren 

3. Ordernumret på avfallshanteringen 

4. VAK-märkningarna på avfallets egenskaper 

(Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet – Ekokemin ohje 1/14 2014) 
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4.4.4 UN-godkända förpackningar inom blodtransport 

Då smittofarliga ämnen som till exempel blod ska packas, ska förpackningen innehålla 

namnet på avfallet och UN-numret. Dessutom ska det finnas VAK-märkningen 6.2. på 

förpackningen och en VAK-märkning att förpackningen innehåller miljöfarliga ämnen. 

(Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet – Ekokemin ohje 1/14 2014) 

 

4.4.5 Levereringen till Ekokem 

Då till exempel ett sjukhus för första gången vill leverera blod till avfallshanteringen till 

Ekokem i Riihimäki ska avfallshanteringsordern göras skriftligt. Avfallshanteringsor-

dern ska innehålla vilket avfall man vill bli av med och hur det är förpackat, det vill 

säga i vilken kolli det finns och vad. (Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet – 

Ekokemin ohje 1/14) Man ska också ta i beaktande att förpackningarna är snygga, hela 

och typgodkända. I kollina ska man märka namnet på avfallet, vem som är innehavaren, 

VAK-märkningen ifall avfallet kräver det, UN-numret och ordernumret på avfallshante-

ringen. Avfallets mottagare ska vara medveten om leveransen. Man ska också utfärda en 

fraktsedel och ett dokument om förflyttningen. Båda dokumenten ska också vara under-

tecknade. (Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen – Ekokemin ohje 3/12 2014) 

 

Förflyttningsdokumentet ska innehålla följande uppgifter: 

 innehavaren av avfallet, transportörens namn, mottagarens namn och 

kontaktuppgifter 

 namnet på företaget som utgör avfallet, ifall inte samma som innehava-

ren 

 verksamheten där avfallet uppstår, till exempel producentens bransch 

 platsen, till exempel kommunen där avfallet uppstår 

 förflyttningens tidpunkt 

 förpackningen och transportsättet 

 namnet på det farliga ämnet 

 UN-numret 

 koncistensen på ämnet och i vilken form den är som avfall 
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 mängden på avfall 

 ämnets farliga egenskaper 

 platsen där man kan utnyttja avfallet och processera det 

 innehavarens försäkring om att uppgifterna är korrekta 

 underteckning och datum. 

 

Ifall man använder sig av transport som Ekokem ordnar, utfärdar de alla dokument som 

krävs för att transporten kan ske. De utgår då från de uppgifter som kunden, det vill säga 

innehavaren av avfallet, gett dem. Innehavaren har ändå uppgiften att kontrollera att do-

kumenten innehåller korrekt information. Dessutom ska innehavaren också spara doku-

menten om förflyttningen. (Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen – Ekokemin ohje 3/12 

2014) 

4.4.6 Transportörens uppgifter 

Chauffören har också en stor uppgift då det gäller att transportera avfall. Från och med 

september 2014 måste alla chaufförer ha avlagt yrkeskompetens förrän de kör. Yrkes-

kompetensen syns sedan på ett dokument, som chauffören måste ha med sig alltid då 

han kör. Ifall till exempel polisen stannar chauffören och vill se dokumentet, måste 

chauffören visa det. Om chauffören inte har med dokumentet kan polisen stoppa trans-

porten. (Transportföretagare 2014) 

 

Yrkeskompetensen gäller de chaufförer som kör lastbilar eller fordonskombinationer. 

Till exempel en chaufför med C-körkort, som avlagt C-körkortet före den 10 september 

2009, får köra som vanligt ända till 9 september 2014. Ifall C-körkortet har avlagts se-

nare än 10 september 2008, måste chauffören ha yrkeskompetens eller en anteckning på 

körkortet med ett specialvillkor 95 efter körkortsklass C. (Transportföretagare 2014) 

 

Chauffören ska också ha i fordonet skriftliga säkerhetsinstruktioner. Ifall chauffören 

transporterar farliga ämnen, ska han också ha en skriftlig VAK/ADR-körrätt. Chauffö-

ren är också ansvarig att fordonet är lastat på rätt sätt och att det finns tillräckligt med 

personer. (Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen – Ekokemin ohje 3/12 2014) 
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5 RESULTAT 

Det främsta syftet med mitt examensarbete var att utreda och sammanställa vad som 

finns bestämt om blodtransporter. Det vill säga det var meningen att utreda vilka be-

stämmelser och regler som gäller blodtransporter. Resultatet är att det ska finnas med 

olika dokument på vad som transporteras. Dessutom ska man ta i beaktande förpack-

ningen och märkningarna på förpackningen. Man måste också ha tillstånd för att man 

ska få hantera till exempel smittofarligt och biologiskt avfall som blod. Man ska ta i be-

aktande att transportören, som i detta fall är JetPak Finland Oy, följer internationella 

flygfraktskonventioner och har egna försäkringar. De internationella flygfraktskonvent-

ionerna och försäkringarna anger transportören ansvar. 

 

Dessutom hade jag ett delsyfte att få information om transport av smittofarliga ämnen. 

Resultatet är att smittofarliga ämnen är klassificerade i grupp 6.2. Alla smittofarliga 

ämnen har ett UN-nummer. Dessutom delas smittofarliga ämnen in i A- och B-

kategorier. Förutom denna indelning delas smittofarliga ämnen också in i tre olika för-

packningsgrupper. Förpackningsgruppen anger hur ämnet ska packas och i vilket 

material. Men för att transporter av smittofarliga ämnen ska ske utan skada omgivning-

en måste transportören ha yrkeskunskap. Dessutom måste transportören vara ansvarfull 

och ha förmåga att behärska risker. 

 

Ett annat delsyfte var att reda ut hur blodet ska packas för att det ska vara någorlunda 

säkert att transportera. Resultatet av detta är att blodprodukterna ska packas in i UN-

godkända förpackningar. Förpackningarna ska ha märkningar om ämnet och dess egen-

skaper. Dessutom ska det inne i förpackningen finnas en temperaturmätare, som mäter 

blodprodukternas temperatur under hela transporten. 

 

Tredje delsyftet var att föra fram säkerhetsriskerna med ett smittofarligt ämne som blod. 

Resultatet av detta är att ifall en blodtransport varar under fyra timmar behöver det inte 

finnas med någon temperaturmätare i transporten. Det måste ändå finnas med en för-

sändelserapport, för att mottagaren ska kunna kontrollera hur länge transporten varat. 

Ifall transporten varar över fyra timmar måste det finnas med en temperaturmätare. 

Blodtjänsten använder sig av TempTale 4-mätaren. Temperaturmätaren registrerar se-
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dan temperaturen mellan 10 sekunders ända upp till två timmars mellanrum. Då tempe-

raturen varit mer eller mindre än vad som programmerats in på temperaturmätaren 

måste blodprodukterna lagas in på karantän. Därefter måste man ta kontakt med Blod-

tjänsten för att få anvisningar på hur man ska göra med blodprodukterna. 

 

Sista delsyftet var att reda ut vilka dokument som krävs i blodtransporten. För det första 

måste man beställa blodprodukterna från Blodtjänstens beställningscentral. Beställning-

en görs av sjukhusets blodcentral eller laboratorium. På sjukhuset fyller man i en be-

ställningsblankett för antingen basprodukter eller specialprodukter. Efter att Blodtjäns-

ten behandlat beställningen packar de in blodprodukterna i en förpackning och fyller i 

en försändelserapport. Dessutom måste det finnas med en flygfraktssedel då blodpro-

dukterna skickas som flygfrakt.  

 

6 DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER TILL FORT-

SATTA STUDIER 

6.1 Diskussion 

I praktiken betyder resultatet det att Blodtjänsten tar emot beställningen, som en läkare 

på sjukhuset gjort. Blodtjänsten tar som ansvar att förpacka blodprodukterna enligt de 

regler och anvisningar som finns. Förpackningen bestäms enligt blodprodukternas egen-

skap. I detta fall betyder det att förpackningen ska vara typgodkänd och innehålla märk-

ningarna på ämnet och dess egenskaper. Förpackningen får inte heller öppnas vid något 

skede under transporten, eftersom temperaturen inne i förpackningen ska hållas på den 

angivna nivån. Blodtjänsten ser också till att skicka med blodprodukterna en försändel-

serapport, som visar när transporten börjat och när blodprodukterna tagits ut ur kyl-

skåpet. 

 

Därefter skickar Blodtjänsten beställningen och försändelserapporten vidare till sjukhu-

set med JetPak Finland Oy:s snabbtransport. JetPak Finland Oy får en försändelseorder 

av Blodtjänsten. JetPak Finland Oy följer sina egna leveransvillkor. Leveransvillkoren 
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går ut på att avsändaren, i detta fall Blodtjänsten, tar som ansvar att ge rätta dokumenten 

för möjliga tulldeklarationer som JetPak Finland Oy hamnar ut för. Blodtjänsten måste 

också ta ansvar för att informationen i dokumenten är korrekt. JetPak Finland Oy har 

också begränsat ansvar vid tillfällen som Force Majeure. Vid sådana tillfällen behöver 

inte JetPak Finland Oy ersätta mottagaren förseningen. Dessutom har JetPak Finland Oy 

rättigheten att transportera försändelsen på hjultransport, ifall det inte inte finns skriftli-

gen förbjudet på flygfraktssedeln. 

 

När blodprodukterna kommer sedan till sjukhuset har mottagaren som ansvar att kon-

trollera försändelserapporten. Från försändelserapporten kontrollerar man när transpor-

ten påbörjat och hur länge transporten varat. När mottagaren öppnar förpackningen 

måste han kontrollera att temperaturmätaren, om en sådan funnits med i förpackningen, 

hållits vid den angivna temperaturnivån. Ifall temperaturen stigit eller sjunkit under den 

angivna nivån, måste mottagaren ta kontakt med Blodtjänsten. Blodtjänsten ger därefter 

instruktioner för hur man ska göra med blodprodukterna och om de går ännu att använ-

das. 

 

Om blodprodukterna inte mera går att användas måste mottagaren se till att bli av med 

avfallet. För att bli av med avfallet måste han ha tillstånd för att få lagra biologiskt av-

fall tills Ekokem avhämtar avfallet. Avfallets innehavare måste också vara medveten på 

hurudana konsekvenser avfallet kan orsaka. Och därför kräver till exempel biologiskt 

avfall speciell behandling, eftersom förpackningarna innehåller som oftast datasäker-

hetsrisker. Och då man vill bli för första gången av med blodprodukter måste man kon-

takta Riihimäkis hälsokontrollör. Hälsokontrollören ger instruktioner för hur man ska 

bland annat lagra avfallet tills det avhämtas. Därefter ska man göra en skriftlig avfalls-

hanteringsorder. Avfallshanteringsordern ska innehålla avfallets namn. Avfallet ska lag-

ras i snygga, hela och typgodkända förpackningar. På förpackningarna ska man märka 

namnet på avfallet, vem som är innehavaren, VAK-märkningen, UN-numret och order-

numret på avfallshanteringen. Avfallets mottagare ska vara medveten om leveransen. 

Man ska också utfärda en fraktsedel och ett dokument om förflyttningen. Ifall man an-

vänder sig transportörer som Ekokem erbjuder, gör Ekokem alla skriftliga dokument. 

Avfallets innehavare har i så fall som uppgift att se till att informationen som finns do-

kumenten är giltiga och stämmer överens med avfallet. 
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När avfallet sedan hämtas har chauffören som ansvar att se till att fordonet lastas på rätt 

sätt. Han måste också se till att det finns tillräckligt med personer med på transporten 

ifall ämnet kräver det. Det måste också finnas säkerhetsinstruktioner i fordonet. Chauf-

fören måste också ha avlagt yrkeskompetens. Av den avlagda yrkeskompetensen får han 

ett dokument som han måste ha alltid med sig då han kör på arbetstid. Och ifall han 

transporterar farliga ämnen måste han också ha en skriftlig VAK/ADR-körrätt. 

 

6.2 Rekommendationer till fortsatta studier om ämnet 

Eftersom problemformuleringen gick ut på att chaufförer inte har tillräckligt med kun-

skap om hur blodtransporter ska ske och hur blodet ska hanteras anser jag att jag fått rätt 

bra information fram om chaufförens uppgifter på transporten. Dessutom påstod jag att 

chauffören inte vet sitt ansvar med transporten.  Till detta kan jag inte neka eller säga att 

det skulle vara så. Detta säger jag för att den information jag fick fram om transportö-

rens ansvar beskriver hur transportören ska göra och vilket ansvar han har. Man kunde 

ändå studera detta genom att följa efter hur transportörer beter sig under transporten och 

se till om han gör så som det står skrivet. Dessutom kunde man intervjua transportörer 

om hur mycket de vet on blodtransport och om de kanske känner att de inte vet tillräck-

ligt. 

 

Jag påstod samma om sjuksköterskor och läkare. Men eftersom sjuksköterskor och lä-

kare redan har angivna regler om blodproduktsbeställningen, om dokument, om för-

packningen och om ansvaret att se till att till exempel temperaturen hållit sig på rätt 

nivå, så måste jag upphäva mitt påstående. Jag tycker ändå att man kunde t.ex. i framti-

den undersöka hur noggrant sjuksköterskor och läkare följer de angivna reglerna inom 

blodtransportprocessen. 

 

Och eftersom syftet med examensarbetet om blodtransport på flygfrakt var att samman-

ställa och reda ut hur bra teorin och källorna sammanhänger, så påstår jag att de hänger 

ihop. Men eftersom jag inte har t.ex. intervjuat någon transportör eller sjuksköterska så 

finns det ändå chans till att teorin och källorna inte hänger ihop till 100 %. Som jag re-

dan tidigare nämnt så kunde man i en framtida studie intervjua alla parterna i hela blod-
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transportprocessen, för att få fram hur de olika parterna gör på riktigt. Egentligen har jag 

endast fått fram i mun undersökning hur blodtransportprocessen i allmänhet ser ut.  

 

Det som jag ändå är alldeles säker på är att transportörerna vet vilka dokument som ska 

finnas med vid transporten. Och detsamma vågar jag påstå om sjuksköterskorna och lä-

karna. Detta påstår jag eftersom alla dessa parter måste ha någonstans skriftligt vad som 

har beställts och vad som ska transporteras. Ifall det till exempel händer att någon fått 

fel produkt, så kan man se till i dokumenten vad som beställts och hur mycket. 

 

För mitt examensarbete hade jag också gjort avgränsningar. Jag märkte att de avgräns-

ningar jag gjorde var väldigt svåra att hålla mig till. Bland annat hade jag avgränsat mig 

till att studera blodprodukternas transport. Då jag avgränsade mig till blod kom jag inte 

ens att tänka på hur många olika blodprodukter man gör av själva blodet. Jag borde till 

exempel ha avgränsat mig till att studera enbart transporten av blodplasma. Men i min 

studie har jag ändå svaret för hur alla de olika blodprodukterna ska transporteras. 

 

Dessutom hade jag en annan avgränsning inom mitt examensarbete och det var geogra-

fiskt. Jag bestämde mig för att endast undersöka blodtransporten inom Finland. Inom 

denna avgränsning höll jag mig. Även om jag tagit upp också de internationella flyg-

fraktskonventionerna, så kan man också tillämpa dem i viss mån inom Finlands gränser. 

Andra avgränsningar som jag kunde hålla mig till var till exempel avfallshanteringen i 

allmänhet på sjukhus och avgränsningen med transportsättet. Jag höll mig hela vägen 

från examensarbetets början ända till slut inom flygfrakt. 

 

I framtiden kunde man också undersöka hur transporten från bloddoneringen till blod-

centralen sker. Och hur transporten från blodcentralen till flygfältet fungerar. Man 

kunde till exempel söka fram svar på vem det är som hämtar blodet från bloddonerings-

platsen till blodcentralen, och vem som hämtar blodprodukten från blodcentralen till 

flygfältet för att sedan transporteras vidare till sjukhus. Dessutom skulle det vara intres-

sant om någon studerade hur blodet görs till någon blodprodukt. Det kunde vara ett ex-

amensarbetes ämne t.ex. för någon läkarstuderande. 
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Det som också kunde undersökas i framtiden är beställningsprocessen av blodprodukter. 

Man kunde till exempel studera om det skulle vara möjligt att ordna beställningen av de 

speciella blodprodukterna på något annat sätt än genom att först ringa och sedan först 

faxa in beställningen. Dessutom kunde man studera om det skulle vara möjligt att ge 

tillgång åt alla sjukhus att se hur mycket blodcentralen har av de olika blodprodukterna i 

lagret. Med hjälp av tillgången till lagersituationen skulle man spara några möjligen kri-

tiska minuter. 

 

Förutom att man kunde undersöka beställningsprocessen skulle man kunna också under-

söka avfallshanteringen. Eventuellt skulle någon studerande kunna till exempel göra en 

handbok åt sjukhusen hur de ska hantera biologiskt avfall. Redan själva avfallshante-

ringsämnet är så stort att det skulle riktigt bra kunna vara ett examensarbete. 

 

Av dessa olika områden fick jag fram massor med information, och som sagt började 

det redan verka som om ämnet kommer att utvidga sig mer än vad jag avgränsat mig 

till. Jag hade bestämt mig för att göra examensarbetet enligt kvalitativ metod genom att 

fokusera mig på sekundärkällor och sekundärdata. Och enligt de principer som finns 

med sekundärkällor och sekundärdata, så har jag sökt fram data från olika websidor och 

från böcker och artiklar. Det vill säga detta ämne har redan på något sätt studerats, men 

jag har frågesatt en del påståenden. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Blanketten för beställning av basprodukter. 
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Bilaga 2. Blanketten för beställning av specialprodukter. 
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Figur 1. Temptale 4-mätaren, som registrerar temperaturen under en transport som varar över fyra timmar.



 

 

 


