
 

Transfusjoner utenom sykehus - bestilling, transport, 
transfusjon og tilbakemelding 

Dokumentansvarlig: Helene Fjelleng Lysfjord Dokumentnummer: PR33445 
Godkjent av: Sissel Lindseth Versjon: 1.2 
Gyldig for: Lab/blodbank, MSJ 

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 1 av10 

 

 

 
INNHOLD 
 

1. FORMÅL OG OMFANG ....................................................................................... 2 

2. DOKUMENTREFERANSER ................................................................................ 2 

3. ANSVAR .............................................................................................................. 2 

4. BESTILLING ........................................................................................................ 3 

 4.1. PRETRANSFUSJONSPRØVE  .................................................................. 3 

 4.2. BESTILLING AV BLODPRODUKTER ......................................................... 3 

5. TRANSPORT AV BLODPRODUKTER ................................................................ 3 

 5.1. TEMPERATURKONTROLL ........................................................................ 3 

 5.2. MOTTAK AV SAG-BLOD ............................................................................ 4 

 5.3. MOTTAK AV TROMBOCYTTKONSENTRAT ............................................. 4 

 5.4. MOTTAK AV ANDRE BLODPRODUKTER ................................................. 4 

6. FORBEREDELSER OG KONTROLLRUTINER FØR TRANSFUSJON ................ 4 

 6.1. MÅL PASIENTENS BLODTRYKK OG TEMPERATUR ............................... 4 

 6.2. KONTROLL AV PASIENTENS IDENTITET ................................................ 4 

 6.3. KONTROLL AV BLODPRODUKT FØR TRANSFUSJON ........................... 4 

 6.4. TRANSFUSJONSARK ................................................................................ 5 

 6.5. FORLIKELIGHETSREGLER ....................................................................... 5 

7. PRAKTISK ARBEIDSBESKRIVELSE FOR TRANSFUSJON ............................... 5 

 7.1. VENEKANYLE ............................................................................................ 5 

 7.2. TRANSFUSJONSSETT .............................................................................. 5 

 7.3. TRANSFUSJON ......................................................................................... 6 

 7.4. TRANSFUSJONSHASTIGHET ................................................................... 6 

 7.5. OVERVÅKING AV PASIENT UNDER TRANSFUSJON .............................. 6 

 7.6. ETTER TRANSFUSJON ............................................................................. 6 

8. TRANSFUSJONSREAKSJONER / KOMPLIKASJONER ..................................... 7 

 8.1. SYMPTOMER ............................................................................................. 7 

 8.2. TILTAK ....................................................................................................... 7 

9. REGISTRERING OG RAPPORTERING .............................................................. 7 

10. UTILSIKTEDE HENDELSER/AVVIK .................................................................... 8 

11. DISTRIBUSJON ................................................................................................... 8 

12. BILDER ................................................................................................................ 8 

 

Skrevet ut: 25.01.2018 13:17:49 Gyldig fra: 25.01.2018



Transfusjoner utenom sykehus - bestilling, transport, transfusjon og tilbakemelding 
Versjon: 1.2  

 

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 2 av10 

 

 

1. FORMÅL OG OMFANG 

Prosedyren skal sikre at alle pasienter som får blodkomponenter eller blodprodukter fra 
Helgelandssykehuset Mosjøen mottar riktig produkt og at praksis ved bestilling, transport og 
transfusjon av blodprodukter samt prøvetaking og identifikasjon av pasient er i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter. 
 
Nærmere beskrivelse av de enkelte blodproduktenes egenskaper og indikasjoner for bruk 
finnes i Klinisk transfusjonshåndbok utgitt av Norsk forening for immunologi og 
transfusjonsmedisin. 
 

2. DOKUMENTREFERANSER 

 
Blodforskriften: 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-04-80 

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

 
Transfusjonshåndboka: 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-
immunologi-og-transfusjonsmedisin/Nyheter/2017/Klinisk-
transfusjonshandbok-2017/ 

Norsk forening for immunologi 
og transfusjonsmedisin 

 
 

3. ANSVAR 

3.1. Transfusjon av blodprodukter skal bare gis etter rekvisisjon fra lege. Det er 
rekvirentens ansvar å ha oversikt over om pasienten trenger spesialbehandlede 
produkter, f. eks bestrålte blodprodukter. 

 
3.2. Transfusjon skal bare utføres av lege eller sykepleier som har gyldig sertifisering for 

transfusjon av blodprodukter. Den som utfører transfusjonen er ansvarlig for at 
kontrollrutiner følges og at transfusjonen blir dokumentert i pasientens journal. 
 

3.3. Leder i helseinstitusjon har ansvar for at personale som utfører transfusjon har 
tilstrekkelig kompetanse. 
 

3.4. Leder ved Laboratoriet, Helgelandssykehuset Mosjøen har ansvar for å tilby 
opplæring i transfusjonsrutiner. 

 
3.5. Lege eller sykepleier som klargjør blodprodukt og starter transfusjonen er ansvarlig 

for identitetssikring av pasienten. 
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4. BESTILLING 

4.1. Pretransfusjonsprøve – Gjelder ved bestilling av erytrocytter og trombocytter! 
Dersom en pasient har behov for transfusjon skal lege bestille pretransfusjonsprøve, -
Blodgruppe ”Type/screen”- sammen med evt. øvrige laboratorieprøver. Blodbanken 
utfører da blodtyping samt screening av irregulære blodtypeantistoffer. 
 
Blodprøven, må ikke være eldre enn 4 døgn på transfusjonstidspunktet. 
 
Prøvetaking: 
· Før prøvetaking skal pasientens identitet kontrolleres ved at pasienten sier navn, 

fødselsdato og personnummer selv. 
· Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg skal gyldig legitimasjon med bilde 

kontrolleres. 
· Ta et 2 – 5 ml EDTA-glass merket med navn, fødselsnummer (11 siffer) og 

prøvetakingstidspunkt. Ta prøven, husk å vend glasset 6-10 ganger! 
 

4.2. Bestilling av blodprodukter 

Med blodprodukter menes følgende produkter: Erytrocytter (SAG), plasma, 
trombocytter (blodplater) samt industrielt framstilte plasmaprodukter som Albumin, 
immunglobuliner og koagulasjonsfaktorer. 

 
Bestilling av blodprodukter gjøres skriftlig på rekvisisjonsskjema til blodbanken. Fyll ut 
rekvisisjonen med pasientens navn, fødselsnr. (11 siffer), antall og type blodprodukt, 
indikasjon / diagnose og ønsket transfusjonsdato. Dersom pasienten tidligere har hatt 
komplikasjoner ved transfusjoner, må også disse feltene fylles ut. Rekvisisjonen skal 
signeres av lege. 
 
Ringe blodbanken, tlf 75 11 51 46, for å avtale tidspunkt for blodprøvetaking, 
transport av blodprodukter og transfusjonstidspunkt. Oppgi telefonnummer til en 
kontaktperson. 

 

5. TRANSPORT AV BLODPRODUKTER  

Ferdig klargjort blodprodukt er merket med pasientens navn og fødselsnummer.  
 
Blodprodukter transporteres i transportkasse med temperaturregulering og –overvåking. 
Transportkassen inneholder også et følgeskjema for hver enhet, et rosa transfusjonsark og 
et transfusjonssett.  
 

5.1. Temperaturkontroll 
Sykepleier eller lege som åpner transportkassen skal først kontrollere at temperatur i 
transportkassen er innenfor tillatt temperaturområde, se instruks på temperaturskjema 
som ligger i transportkassen. Skriv minimums- og maksimumstemperatur på 
skjemaet, samt dato og klokkeslett deretter signer. 
 

Tillatte temperaturområder 
SAG-blod (erytrocyttkonsentrat):   1 – 10 °C 
Blodplater (trombocyttkonsentrat): 18 – 25 °C  

 
Alle avvik fra tillatt transporttemperatur MÅ avklares med vakthavende bioingeniør på 
lab/blodbank før produktene eventuelt kan benyttes, Helgelandssykehuset Mosjøen, 
tlf. 751 15 136 (hele døgnet).  

Temperaturskjema, temperaturlogger og transportkasse returneres til blodbanken etter 
avsluttet transfusjon. 
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5.2. Mottak av SAG-blod 
Blodproduktposene bør oppbevares i transportkassen inntil kort tid før de skal 
transfunderes. Ved transfusjon av flere enheter SAG-blod til samme pasient 
anbefales det at man tar ut bare en pose om gangen. 
 
SAG-blod som har vært i temperatur over 10 °C i mer enn 15 minutter må ikke 
legges tilbake i transportkassen, men transfunderes innen 6 timer eller returneres til 
blodbanken for kassasjon. 
 

5.3. Mottak av trombocyttkonsentrat 
Innen 30 min før transfusjon må du kontakte blodbanken på tlf. 75 11 51 46 (dagtid) /  
75 11 51 36 (ettermiddag) for avlesning av bakteriedyrkning, BactAlert. 
 

5.4. Mottak av andre blodprodukter 
Følg instrukser gitt av blodbanken pr telefon eller skriftlig! 
 
 

6. FORBEREDELSER OG KONTROLLRUTINER FØR TRANSFUSJON 

6.1. Mål pasientens blodtrykk og temperatur 
Pasientens blodtrykk og temperatur måles kort tid før transfusjon skal skje. Dersom 
pasienten har feber må lege avgjøre om transfusjon likevel skal gjennomføres. 
 
Skulle pasienten få en transfusjonsreaksjon vil man lettere kunne avdekke blodtrykks- 
eller temperaturendringer når blodtrykk og temperatur er målt og journalført på 
forhånd. 
 
Både kontroll av blodprodukter og pasientens identitet skal utføres ved pasienten. 
 

6.2. Kontroll av pasientens identitet – skal ALLTID skje ved siden av pasienten 
· Umiddelbart før transfusjonen skal pasientens identitet kontrolleres mot navn og 

fødselsnummer på følgeskjema ved at pasienten sier navn, fødselsdato og 
personnummer selv. (Unntak kan ikke gjøres selv om den som utfører 
transfusjonen kjenner pasienten.) 

· Kontroller også navn og fødselsnummer på følgeskjema mot transfusjonsark. 
· Dersom pasienten ikke kan gjøre rede for seg skal gyldig legitimasjon med bilde 

kontrolleres. 
 

6.3. Kontroll av blodprodukt før transfusjon – utføres av to personer 
· Kontroller blodproduktet for ytre skader på emballasje og se etter lekkasjer, 

misfarging, hemolyse, koagler eller utfellinger. 
· Kontroller navn og tappenummer på følgeskjema mot navn og tappenummer på 

pose, se bilde 1 og 2 side 8. 
· Kontroller AB0- og Rh-type på følgeskjema mot blodtype på pose og 

transfusjonsark.  
· Kontroller at blodproduktets blodtype er forlikelig med pasientens blodtype, se pkt. 

6.5 nedenfor. Samt figur side 11. 
· To personer signer på følgeskjema for utførte kontroller. Minst en av disse to skal 

ha gyldig sertifisering. 
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6.4. Transfusjonsark  
Transfusjonsarket brukes ved kontroll av pasientens navn, fødselsnummer og blod-
type. Lim blodproduktenhetens ekstra klistrelapp på arket dater og signer. 
Transfusjonens start og slutt for hver enhet bør registreres. 
Se bilde 3, side 10. 
 

6.5. Forlikelighetsregler 

Erytrocytter 
Forlikeligheten gjelder kun i pilens retning. 
 

Blodtype donor kan gis til Blodtype mottaker 
0 → 0, A, B, AB 
A → A, AB 
B → B, AB 

AB → AB 
 
Blodtype Rh (D) + kan gis til mottakere med blodtype Rh(D) + 
Blodtype Rh (D) – kan gis til mottakere med blodtype Rh(D) – og Rh(D) + 
 

Blodtype Rh (D) donor Kan gis til Blodtype Rh(D) mottaker 
Rh(D) + ® +  
Rh(D) - ® +, - 

 

Trombocytter og plasma 
Kontroll av forlikelighet utføres på blodbanken. 
 

Albumin, immunglobuliner og koagulasjonsfaktorer 

Ingen forlikelighetsregler før transfusjon. 
 

7. PRAKTISK ARBEIDSBESKRIVELSE FOR TRANSFUSJON 

Transfusjon skal utføres av lege eller sykepleier, se pkt. 3 side 2.  
 
Alle blodprodukt er merket med pasientens navn og fødselsnummer og må aldri gis til andre 
pasienter enn den pasienten produktet er foreskrevet til. 

 

7.1. Venekanyle 
Alle tilgjengelige venekanyler kan brukes til transfusjon av blodprodukter. Sjekk at 
kanylen er åpen ved å skylle gjennom med 10 ml fysiologisk saltvann. 
 

7.2. Transfusjonssett 
Velg korrekt transfusjonssett ut fra hvilket blodprodukt som skal gis. Se prosedyre 
«Tilkobling av transfusjonssett» for nærmere detaljer. Brukstid for transfusjonssettene 
må ikke overstige 6 timer. 
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7.2.1. Til SAG-blod og Octaplasma benyttes blodsett, EMC0349 eller TMC2159 (Y-
sett) med filter med porestørrelse 150 – 250 µm. Samme transfusjonssett kan 
benyttes til inntil 4 enheter. 

7.2.2. Til trombocytter benyttes platesett R4R2134 som har kortere slange og er 
silikonert for best utnyttelse av trombocyttene. Samme transfusjonssett kan 
benyttes til inntil 2 enheter. 

7.2.3. Albumin, immunglobulin og koagulasjonsfaktorer transfunderes gjennom 
vanlig infusjonssett. 

 

7.3.  Transfusjon 
Produktposen skal ikke henge i direkte sollys eller nær apparater som avgir varme. 
Det må ikke tilføres medikamenter eller væsker i samme transfusjonssett som 
blodprodukter. Det eneste unntaket er 0,9 % NaCl. 
 
Det anbefales ikke bruk av pumpe. Hvis det benyttes pumpe for å regulere trans-
fusjonshastigheten, må det dokumenteres at pumpen ikke gir fysisk skade på blod-
produktene. 
 

7.4. Transfusjonshastighet 
Transfusjonshastighet må vurderes ut fra pasientens kliniske tilstand, ved tvil må 
behandlende lege kontaktes. 
 
Erytrocyttransfusjon skal være avsluttet senest innen 4 timer etter at transfusjonen 
startet, dette tilsvarer ca 25 dr/min. 
 
Trombocyttransfusjon skal være avsluttet innen 2 timer etter at transfusjonen 
startet. Transfusjonen skal være avsluttet innen 6 timer etter utlevering hvis ikke 
utløpstidspunkt på produktet eller følgeskjema angir et tidligere tidspunkt. 
 

7.5. Overvåking av pasient under transfusjon 
Under transfusjonen skal pasienten observeres nøye med tanke på transfusjons-
reaksjoner. Dette er spesielt viktig de første 15 min. av transfusjonen.  
 

7.6. Etter transfusjon 
Etter transfusjon kan transfusjonssettet gjennomskylles med 100 ml fysiologisk 
saltvann for å utnytte hele blodproduktet.  
Etter vellykket transfusjon kan blodposen kastes rett i risikoavfall. 
 

Ubenyttet blodprodukt skal returneres til blodbanken umiddelbart eller kastes i risikoavfall. I 
slike tilfeller må det gis beskjed til blodbanken, dette gjelder uansett hvilket blodprodukt det 
gjelder. 
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8. TRANSFUSJONSREAKSJONER / KOMPLIKASJONER 

8.1. Symptomer 
Symptomer på transfusjonsreaksjon kan være 
· Feber 
· Frysninger 
· Ryggsmerter/brystsmerter 
· Pustebesvær 
· Uro/angst 
· Varmefølelse langs blodårene 
· Blodig urin 
· Fallende blodtrykk / økende puls og evt. utvikling av anafylaktisk sjokk og nyresvikt 

 

8.2. Tiltak 
o Avbryt transfusjonen umiddelbart og kontakt lege.  
o Kontroller identitet på pose og pasient for å avdekke eventuell forveksling. Ved avvik 

må blodbanken varsles umiddelbart for å kunne stoppe eventuell feiltransfusjon til en 
annen pasient. 

o Bevar intravenøs tilgang og følg vitale parametre (puls, BT, respirasjon). 
o Behandlende lege avgjør om transfusjonen kan fortsette eller om transfusjons-

reaksjoner skal meldes.  
o Ved meldt transfusjonsreaksjon må det tas ny blodprøve av pasienten, se pkt 4.1 

Prøvetaking. Fyll ut «Meldeskjema for transfusjonsreaksjoner» 
o Kontakt blodbanken og informer om hendelsen samt avtal retur av blodprøve, 

transfusjonssett og blodpose sammen med utfylt meldeskjema for transfusjons-
reaksjon. 
 

Ytterligere transfusjoner bør utsettes inntil transfusjonsreaksjonens årsak er fastslått. Hvis 
transfusjon ikke kan vente må behandlende lege avtale videre forløp med blodbanken eller 
vakthavende blodbanklege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, tlf 77 62 62 85. 
 
 

9. REGISTRERING OG RAPPORTERING 

Den som utfører transfusjon er ansvarlig for at kontrollrutinene følges og at transfusjonen blir 
registrert i pasientens journal. Klistremerke med blodkomponentens tappe/batchmunner og 
evt. blodtype limes på transfusjonsarket. Skriv på transfusjonsdato og signatur. 
 
Følgeskjema skal signeres av de som kontrollerer pasientidentitet. Kryss av for at de ulike 
kontrollene er utført og om transfusjonen forløp komplikasjonsfritt. Skjemaet returneres til 
blodbanken etter at transfusjonen er fullført.  
 
Behandlende lege er ansvarlig for at transfusjonen dokumenteres i pasientens journal 
(transfusjonstidspunkt, produkttype, produkt-ID (tappenummer/batchnummer), indikasjon, 
effekt og eventuelle komplikasjoner). 
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10. UTILSIKTEDE HENDELSER/AVVIK 

Avvik fra prosedyren skal meldes i institusjonens avvikssystem. Blodbanken ønsker 
informasjon om eventuelle avvik i forbindelse med transfusjon av blodprodukter. 
 
Eksempler på hendelser som skal meldes: 
· Blodprodukt er gitt til feil pasient 
· Feil blodprodukt er gitt til pasienten 
· Feil oppbevaring av blodprodukt etter utlevering fra blodbank 
· Gjeldende prosedyre er ikke fulgt 
 
 

11. DISTRIBUSJON 

Originaldokument: Docmap elektronisk kvalitetssystem 
Kopi:    Kvalitetssikringsperm, kontor fagansvarlig blodbank 
   Helgelandssykehuset Mosjøens nettside, 
   www.helgelandssykehuset.no 
 

12. BILDER 

 

 

Bilde 1: SAG-blod Bilde 2: Følgeskjema 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Til journal/ 
transfusjonsark 

Samme 
tappenummer! 

Samme navn og 
fødselsnummer 
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Bilde 3: Transfusjonsark 
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Figur 1: Transfusjonssirkel, transfusjon av erytrocytter: 

 

Forklaring: 
Blodtype 0 kan gis til mottakere med blodtype 0, A, B, AB 

Blodtype A kan gis til mottakere med blodtype A, AB 

Blodtype B kan gis til mottakere med blodtype B, AB 

Blodtype AB kan gis til mottakere med blodtype AB 

  

  

Transfusjonsregler for Rh-type: 

Blodtype Rh (D) + kan gis til mottakere med blodtype Rh(D) + 

Blodtype Rh (D) – kan gis til mottakere med blodtype Rh(D) – og Rh(D) + 
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