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FORMÅL OG OMFANG 

Sikre riktig framgangsmåte ved tilkobling av infusjonssett til blodproduktpose slik at 
infusjonssettets filter, dråpekammer og slange fylles korrekt. 
 

ANSVAR 

Sykepleier er ansvarlig for korrekt utførelse av prosedyren. 
 
Prosedyren gjelder alle avdelinger i Mosjøen, samt sykehjem/LMS som transfunderer 
blodprodukt fra blodbanken i Mosjøen. 
 

BESKRIVELSE 

Det forutsettes at det benyttes aseptisk teknikk under prosedyren. 
Det er viktig at hele filteret i transfusjonssettet mettes med blod. 
 
Prosedyre PR14459 Bestilling og transfusjon av blodkomponenter og -produkter inneholder 
blant annet informasjon om transfusjonssett, brukstid og selve transfusjon. 

Framgangsmåte 
 

 

1. Legg blodposen på flatt underlag. Steng rulleklemma i trans-
fusjonssettet. Åpne plastflikene på blodposen og stikk spissen 
forsiktig inn i poseåpningen. 
 
a. Hold settet opp og åpne rulleklemma. Hold posen vannrett 

eller loddrett og klem på posen slik at blodet fyller filteret og 
halvparten av dråpekammeret. Steng rulleklemma og heng 
opp blodposen. 
 
eller 
 

b. Heng posen opp og klem på filter/dråpekammer slik at filteret 
og halvparten av dråpekammeret fylles. 

 

 

2. Åpne rulleklemma og la blodet renne kontrollert helt ned til enden 
av slangen. La det kommer et par bloddråper ut, og steng så 
rulleklemma.  
 
Det er nå klart til å koble transfusjonssettet til pasientens 
venekanyle. 

Skrevet ut: 15.10.2019 13:48:03 Gyldig fra: 11.09.2019

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=518581


Tilkobling av transfusjonssett 

Versjon: 3 

 

 

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 2 av2 

 

 

 

 

 

Slangen kan klemmes av uten bruk at hjulet 
også, fest da slangen i sporet markert med rød 
ring. 

 

 

 

  

Ved nedkobling kan rulleklemmen 
benyttes som beskyttelse, for å unngå 
stikkskader. Hjulet må da rulles i nedre 
del først. 

 

 

 

 

REGISTRERING OG RAPPORTERING 

Følg registrerings- og rapporteringsrutiner for transfusjon av blodprodukter, se prosedyre  
PR14459 Bestilling og transfusjon av blodkomponenter og -produkter 
 
 

AVVIK OG KORRIGERING 

Avvik fra prosedyren skal meldes i Docmap elektronisk kvalitetssystem. 
 
Korrigering av prosedyren skal godkjennes av fagansvarlig for blodbanken og leder for 
kvalitetssikring.  
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