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Blodtransfusion inom kommunal hälso- och sjukvård
Inledning
Blodtransfusion bör i första hand utföras på lasarettet i Växjö eller Ljungby. Om ansvarig läkare
och sjuksköterska i kommunen gör bedömningen att transfusion kan utföras på ett patientsäkert
sätt i hemmet kan så ske enligt upprättad transfusionsplan.
Patienten eller dess företrädare ska göras delaktig i beslutet om transfusionen i hemmet.

Identifiering
Patientens identitet ska säkerställas. Kontrollera att patientens identitet stämmer med
blodenhetens transfusionsdokument.

Under och efter transfusionen
När transfusionen ges i hemmet ska ansvarig läkare finnas tillgänglig på telefon under
transfusionen och två timmar efter. Detta innebär att en transfusion ska avslutas senast kl 14:00,
helgfri måndag-fredag. Transfusionen ska utföras och övervakas av sjuksköterska. Patienten ska
övervakas två timmar efter transfusionen är slutförd.
Akutask samt sjuksköterskeväskan innehållande grundutrustning ska finnas tillgänglig hos
patienten. Om reaktion uppstår avsluta behandlingen, vidtag erforderliga åtgärder, kontakta
ansvarig läkare. Ha kvar öppen infart.

Dokumentation
Ordinationen och administrationen ska dokumenteras i patientens hälso- och sjukvårdsjournal.

Ordinerande läkare
Ordinationen görs antingen i läkemedelslistan i Cambio cosmic (sök på Sagman och justera från
ml till enhet) eller på särskild ordinationsunderlag som scannas in. Ordinerande läkare ansvarar

för att erforderliga kontrolltester är utförda. Detta innebär att patienten ska blodgrupperas om
detta inte redan finns (Se under Beställning provbunden, flik Transfusionsmedicin) samt BAS-test
ska tas och vara högst fem dagar gammalt. Detta beställs under Ny
blankett/Transfusionsmedicin.

Sjuksköterska ansvarig för transfusionen
Dokumentationen om en blodenhets slutliga användning ska innehålla uppgifter om (görs av
ansvarig sjuksköterska)
1. vilken blodcentral som har lämnat ut blodenheten
2. datumet för transfusionen
3. blodmottagarens identitet
4. vilken eller vilka blodenheter som har använts och enhetens eller enheternas särskilda
egenskaper
5. tappningsnummer
6. resultatet av förenlighetsprövningen för erytrocytenheten
7. vilken läkare eller sjuksköterska som har haft ansvaret för transfusionen
8. typ av slutlig användning för den eller de blodenheter som inte har transfunderats
(uppgifterna ska dokumenteras i nära anslutning till transfusionen)
9. kopia på korrekt ifyllt transfusionsdokument ska återsändas till blodcentralen i
transportväskan tillsammans med ifyllt temperaturprotokoll och temperaturmätningskort.

Dokumentation vid komplikationer
Transfusionskomplikationer är ovanliga och oftast av lindrig art med feber och utslag. I de flesta
fall räcker det att stänga av infusionen och övervaka patienten. Eventuellt komplikationer under
och efter transfusionen ska dokumenteras och meddelas medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS
och ansvarig läkare. Blankett ”Transfusionskomplikationer” ska i så fall fyllas i av ansvarig
sjuksköterska. Fullständigt ifylld blankett skall snarast sändas till blodcentralen.
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/e1537df2dbdb4fdf9bc92f4a13825689/rekomme
nderade-lakemedel-kommunal-hos-2019.pdf

Telefonnummer till transfusionsenheten
Ljungby
Växjö

0372-58 50 88
0470-58 74 63

För övrig information
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/transfusion-avblodkomponenter/oversikt/
SOSFS 2009:29(M) Transfusion av blodkomponenter, Patientsäkerhetslagen SOSFS2010:659
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/provtagning-ochdiagnostik/transfusionsmedicin/blodkomponenter/

OBS: De olika färgerna i numreringen betyder inget.

Checklista vid transfusion av
blodkomponenter
Gäller samtliga blodkomponenter
Ordination finns
Mottagarens identitet är korrekt (blodgrupperingssvar, transfusionsdokument,
följesedel)
Blodenhet och transfusionsdokument har samma tappningsnummer
Blodenhetens hållbarhetstid har inte överskridits
Levererad blodkomponenttyp överensstämmer med ordinerade
Innehållet i blodenheten har ett korrekt utseende. Läckage föreligger inte
Korrekt transfusionsaggregat med filter används
Biologiskt förprov (se blodgrupperingssvar)
Blodenheten är dokumenterad i patientens transfusionsjournal

Erytrocytkomponenter
Giltigt svar från BAS-test eller förenlighetsprövning (MG-test) finns
Patient med klinisk signifikant, irreguljära blodgruppsantikroppar får blod som
saknar de angivna blodkroppsantigenerna
Blodkomponenten är väl blandad
Blodvärmare (se blodgrupperingssvar)

Under/efter transfusion gäller samtliga
blodkomponenter
Transfusionen har skett inom rekommenderad tidsintervall
Om transfusionskomplikationer uppstått rapporterad till:
MAS och ordinerande läkare

För transfusion utanför sjukhus
Avhämtning och transport av blodkomponenter för transfusion utanför sjukhus är
ifylld och återsänd till Transfusionsmedicin (TFM), tillsammans med
transportvätskan

Datum: ________________
Ansvarig sjuksköterska: ____________________________
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Transport av erytrocytkoncentrat för transfusion i
västra länsdelen
Gäller för: Transfusionsmedicin Växjö,

Transfusionsmedicin Ljungby

Följande rutin gäller för transport av prover för förenlighetsprövningar och blodkomponenter
från och till den kommunala vården i västra länsdelen.
Budbilen, Röd tur, utgår från Växjö och körs av Transport CLV, kl 10.00 alla vardagar (väskor
hämtas från Klinisk kemi ca 09:45) och kör med följande turordning till Älmhult, Strömsnäsbruk,
Markaryd, Lagan, Ljungby och är tillbaka i Växjö vid 15.00-tiden.
För vårdcentralen innebär det att vid beställning av erytrocytkoncentrat skickas prov för
förenlighetsprövning inklusive blodbeställning med bilen till Ljungby två dagar före planerad
transfusion.
Prov och remiss skickas vidare från Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Ljungby till
Transfusionsmedicin i Växjö. Analys utförs och blod reserveras i Växjö. Personen som hämtar
blodet den aktuella transfusionsdagen ska kunna visa upp namn och personnummer på patienten
samt hur många enheter som ska hämtas.
Rutinen innebär att beställningen kommuniceras mellan sjukhusen.
(För information så kör RTA i Ljungby varje fredag förmiddag förrådsprodukter till Älmhult,
Markaryd och Strömsnäsbruk.)

Giltig fr.o.m: 2019-04-15
Giltig t.o.m: 2021-04-15
Identifierare: 147305
Transport av erytrocytkoncentrat för transfusion västra länsdelen
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Revisionshistorik
Revisionsnr
1

Datum

2019-04-15

Förändring

Införd i rutin och Platina. /KS
Denna transportrutin från 2010-02-19 har tidigare tillhört
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Vårdval (godkänd av
direktör Ove Löfqvist), men ska nu övergå till
transfusionsmedicin efter dialog med representant i
Kronobergs MAS-nätverk (Lars-Ola Bohlin MAS i
Markaryd). /JH

Transport av erytrocytkoncentrat för transfusion
östra länsdelen
Följande rutin gäller för transport av prover för förenlighetsprövningar och blodkomponenter
från och till den kommunala vården i östra länsdelen.
Ring 0470-58 20 20, knappval 5. Här uppger man de uppgifter som är relevanta för aktuell
beställning:
•
•
•
•
•

Namn och personnummer på aktuell patient
Datum och klockslag för leverans
Specifika leveransvillkor
Leveransadress
Övrigt som är relevant för aktuell beställning

