Blodtransfusion utanför sjukhuset
Vid transfusion i hemmet gäller samma föreskrifter som vid transfusion inom
sjukvården.
Moment
Blodgruppering

Finns giltig
blodgruppering?

Kontakta
Transfusionsmedicin

Kan dubblettsvar
erhållas?
Tag ev. prov till
blodgruppering.
Beställning av
erytrocyter

Remiss – vid
blodgruppering. *

Se SOSFS 2007:21.

Tag prov till
Beställningssedel som TFM
förenlighetsprövning. har tillhandahållit alt.
Remiss – vid
blodbeställning. *
Fyll i
beställningsremiss
och etikett.

Se SOSFS 2007:21.
Skicka
beställningsremiss
och prov till
transfusionsmedicin.

Beställning av
plasma och
trombocyter

Fyll i
beställningsremiss
och etikett.

Avhämtning av
blodkomponent

Patientens identitet
ska kunna styrkas av
den som hämtar
blodet på TFM.

Transport kan
beställas av
transportcentralen
CLV eller RTA
service AB
Ljungby

Fyll i
beställningsblankett.

Transfusion

Förbered transfusion

se Handboken
Hälso- och sjukvård
samt checklista

Utför transfusion

se Handboken
Hälso- och sjukvård
samt checklista

Vid ev. komplikation
– Åtgärda snarast!

Patientansvarig
läkare och TFM´s
läkare

Rekvisition/inköpsanmodan
*

Ska framgå vart
blodet ska lämnas,
vårdcentral eller i
hemmet.

* finns i blankettarkivet

Transfusionsmedicin:
Växjö

0470-587463 fax 0470-587445

Ljungby

0372-585088 fax 0372-585085

Transportcentralen CLV
Arbetsledare

0470 - 587757 fax 0470-587785

Ordermottagning

0470 -587760 fax 0470-587785

RTA Service AB, Ljungby
Tel:

0372- 585570 fax 0372-585566

Checklista vid transfusion av blodkomponenter
Inför transfusion
Gäller alla komponenter:
Ordination är dokumenterad.
Mottagarens identitet är korrekt (blodgrupperingssvar, följesedel, transfusionsjournal)
Blodenhet, följesedel och transfusionsjournal har samma tappningsnummer.
Blodenhetens hållbarhetstid har inte överskridits.
Levererad blodkomponenttyp överensstämmer med den 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 kliniskt signifikant, irreguljära blodgruppsantikroppar får blod som saknar
de angivna blodgruppsantigenerna.
Blodkomponenten är väl omblandad.
Blodvärmare (se blodgrupperingssvar)

Under/efter transfusion:
Gäller alla komponenter
Transfusion har skett inom rekommenderat tidsintervall.
Om transfusionskomplikationer har uppstått är dessa rapporterade till ansvarig läkare
och TFM.
Transfusionsjournalen med ifyllda uppgifter om slutlig användning, faxat till TFM.
Instruktion ”Avhämtning och transport av blodkomponenter för transfusion utanför
sjukhuset” är ifylld och återsänd till TFM, tillsammans med transportväskan.

Sätt bock

