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Uppdrag att sammanställa kunskap om och erfarenheter av 
individbaserad riskbedömning vid blodgivning 

Regeringens beslut 
Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap 
om och erfarenheter av individbaserad riskbedömning vid blodgivning. Folk-
hälsomyndigheten ska ta in och analysera underlag från länder både inom 
och utanför Europa. I analysen ingår att undersöka möjligheterna att över-
föra erfarenheter eller kunskap från andra länder till svenska förhållanden. 

I arbetet ska en översyn av riskgrupper göras där hänsyn bör tas till personer 
som tillhör det som för närvarande definieras som en riskgrupp men som 
inte har ett enligt definitionerna riskfyllt beteende. Folkhälsomyndigheten 
ska dessutom beräkna och redovisa riskerna för transfusionsöverförbara 
sjukdomar i Sverige vid en individbaserad riskbedömning av blodgivare. 

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdraget i nära dialog med Social-
styrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepart-
ementet) senast den 1 maj 2023. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret 
för detta beslut. 

Ärendet 
Under 2020 genomförde Socialstyrelsen en översyn av myndighetens före-
skrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet och (SOSFS 2009:29) om 
transfusion av blodkomponenter. Översynen syftade bland annat till att, med 
bibehållen patientsäkerhet, bredda blodgivarpopulationen genom förkortade 
karenstider, vilket skulle kunna bidra till ett större antal blodgivare. Över-
synen av myndighetens föreskrifter resulterade i att karenstiden kunde 
sänkas till sex månader efter viss riskexposition.  
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Socialstyrelsens uttalade ambition är att kunna sänka karenstiden mer än vad 
som hittills gjorts. I arbetet med föreskrifterna utgår Socialstyrelsen från 
Folkhälsomyndighetens beräkningar om riskerna för transfusionsöverförbara 
sjukdomar. En grupp som enligt Folkhälsomyndigheten löper en högre risk 
än befolkningen i övrigt att drabbas av sådana sjukdomar är män som har 
sex med män. Det har dock blivit tydligt i Socialstyrelsens arbete att en över-
syn av riskgrupperna behöver göras. Socialstyrelsen bedömer därför att 
möjligheterna till en mer individbaserad riskbedömning av blodgivare bör 
utredas vilket skulle kunna leda till att fler personer på ett säkert sätt skulle 
kunna lämna blod. 

Mot denna bakgrund ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att 
sammanställa kunskap om och erfarenheter av individbaserad riskbedöm-
ning vid blodgivning. 

På regeringens vägnar 

  

Lena Hallengren  

 Albert Sundelius 
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