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 Ved endringer må nettversjonen også endres. 

HENSIKT: 

Denne håndboka og nasjonal Håndbok i transfusjonsmedisin RL1531 er ment som en hjelp i 

praktisk-medisinske spørsmål som reiser seg for klinikere som ikke har spesialkunnskap innen 
transfusjonsmedisin. 
 

OMFANG: 
Gjelder alle sykepleiere og leger som rekvirerer, henter og utfører transfusjon av 

blod og blodprodukter til pasienter ved UNN.  

 

RETNINGSLINJER FOR TRANSFUSJON AV BLODPRODUKTER 
KONTROLL AV PASIENT-ID OG POSER, ETIKETTER OG FØLGESEDDEL  

TELEFONNUMMER VED BESTILLING AV BLODPRODUKTER 

RUTINER VED BESTILLING AV PRØVER TIL FORLIK/TYPING OG SCREENING 

HASTEBESTILLING/KRISEBLOD 

BESTRÅLTE PRODUKTER 
Hensikt 

Bestrålte produkter skal bestilles ved  

TRANSFUSJONSREAKSJONER/BIVIRKNINGER 
 Tiltak ved transfusjonsreaksjoner/meldeskjema 

Behandling ved transfusjonsreaksjoner 
Noen transfusjonsreaksjoner 

Forebygging av transfusjonsreaksjoner  

ERYTROCYTTKONSENTRAT (SAG) 
Beskrivelse  

Bestilling  
Indikasjoner for bruk  

Vær oppmerksom på! 
Mulige bivirkninger  
Holdbarhet/oppbevaring  

Valg av blodtype ved transfusjon 
Kontroll av pasient-ID, poser, etiketter og følgeseddel før transfusjon 

Kontroll av erytrocyttkonsentratet 
Dokumentasjon av utført transfusjon  
Transfusjonssett 

Blodvarmer  
Transfusjonshastighet  

PLASMA (OCTAPLAS) 
Bestilling 
Lager/holdbarhet/oppbevaring 
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Spesielle forsiktighetsregler 
Valg av blodtype ved transfusjon av plasma 
Kontroll av pasient-ID, poser, etiketter og følgeseddel før transfusjon 

Kontroll av plasma  
Dokumentasjon av utført transfusjon 

Transfusjonssett  
 Transfusjonshastighet 

TROMBOCYTTKONSENTRAT 

Beskrivelse  
Type trombocyttkonsentrat som kan leveres  

Bestilling av trombocyttkonsentrat  
Indikasjoner 
Vær oppmerksom på  

Mulige bivirkninger 
Holdbarhet/oppbevaring 

Valg av blodtype ved bruk av trombocyttkonsentrat 
Kontroll av pasient-ID, poser, etiketter og følgeseddel før transfusjon 
Kontroll av konsentratet  

Dokumentasjon av utført transfusjon av trombocyttkonsentrat  
 Transfusjonssett ved transfusjon av trombocyttkonsentrat  
 Transfusjonshastighet ved transfusjon av trombocyttkonsentrat 

  
ALBUMIN (20%) 

Produktnavn  
Bestilling 
Kontroll av albumin 

Dokumentasjon av utført transfusjon 
Infusjonssett 

GAMMAGLOBULIN / IMMUNGLOBULIN 
Bestilling 
Kontroll av gammaglobulin/immunglobulin 

 Dokumentasjon av utført transfusjon 
 Infusjonssett 

 

RETNINGSLINJER FOR TRANSFUSJON AV BLODPRODUKTER 

 Transfusjon av blod og blodprodukter skal bare gis etter rekvisisjon fra lege.  

 Transfusjon skal utføres av lege eller sykepleier.  

Den som utfører transfusjonen er ansvarlig for at kontrollrutiner følges og at transfusjonen 
blir registrert i pasientens journal.  

 Under transfusjonen skal pasienten observeres nøye.  

Dette er spesielt viktig de første 15 min. av transfusjonen.  

 Blodprodukter skal lagres under optimale betingelser til umiddelbart før de skal 

transfunderes.  

 Medikamenter og infusjonsvæsker må ikke tilsettes eller gis i samme transfusjonssett som 

blodprodukter. Det eneste unntaket er 0,9% NaCl.  
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 Etter avsluttet transfusjon skal blodbanken ha skriftlig melding dersom det er mistanke om 
transfusjonskomplikasjoner (reaksjon på blodet eller mangel på terapeutisk respons).  

 Premedikasjon er som regel unødvendig. Det blir anbefalt i noen tilfeller.  

 Blodprodukter som ikke brukes skal umiddelbart returneres til blodbanken.  

 Hvis blodet skal varmes opp (ved massive transfusjoner, kuldeantistoffer): bruk bare 
godkjent blodvarmer.  

 Enhver transfusjon av blod og blodprodukter skal dokumenteres i pasientens journal. I 
tillegg registreres tidspunkt for transfusjon og identifikasjon av hver enkelt blodenhet eller 
blodkomponent.  

KONTROLL AV PASIENT-ID OG POSER, ETIKETTER OG 
FØLGESEDDEL 

 
OBS! Forveksling ved prøvetakning og ved transfusjoner pga. dårlige 

identitetssikringsmetoder er den hyppigste årsaken til alvorlige og potensielt livsfarlige 

hemolytiske transfusjonsreaksjoner.  

 

Umiddelbart før transfusjonen skal kontroller utføres av 2 personer med pasienten 

tilstede: 

 pasientens identitet kontrolleres ved at pasienten blir bedt om å si navn og fødselsdato 
selv. Unntak kan ikke gjøres selv om de som utfører transfusjonen kjenner pasienten. 

Pasientens identifikasjonsarmbånd skal også alltid kontrolleres for korrekt identitet.  
For bevisstløse, eller pasienter som ikke er i stand til å gjøre rede for seg, sjekkes 
identiteten opp mot pasientens identifikasjonsarmbånd. Prosedyre for merking av 

pasienter med ID-armbånd finnes i Docmap, se PR18556  
Hvis transfusjonen utføres til polikliniske pasienter uten identifikasjonsarmbånd, må 

disse legitimere seg med gyldig legitimasjon.   

 pasientens ID kontrolleres mot blodproduktets følgeseddel (kan være eget ark eller 
klistrelapp med navn/navnetikett) 

 Kontrollèr om AB0 og Rh(D) typen på følgeseddelen er forenlig med blodtypen i 
pasientens journal. Gjelder erytrocyttkonsentrat og plasma. 

 Kontrollér at det er samme tappenr. på begge pose-etikettene på erytrocyttkonsentrat 
og platekonsentrat. 

 Kontrollèr at batchnummer på posen/flasken er lik batchnummeret på følgeseddelen 
på blodproduktet. Gjelder plasma og plasmaprodukter. 

TELEFONNUMMER VED BESTILLING AV BLODPRODUKTER 

Blodbanken Tromsø: (776) 26285 

Blodbanken Harstad: (770)15181/ 15180  Dagtid mandag – fredag  
   (770)15864   Helg, kveld og natt 
Blodbanken Narvik: (769) 68236    Dagtid mandag – fredag 

   (769) 68234, calling 624 Helg, kveld og natt  
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RUTINER VED BESTILLING AV PRØVER TIL FORLIK/TYPING OG 
SCREENING 

Bestilling i DIPS: 

Blodbanken UNN Tromsø:  Bestill analysen Forlik  
Blodbanken UNN Harstad:  Bestill analysen Typing og screening 

Blodbanken UNN Narvik:  Bestill analysen Typing og screening 
 

Analysering: 

Før gjennomføring av en transfusjon skal det være gjort forlik (typing og screening). 
Et forlik består av:  

1. ABO / Rh(D)-typing: Pasienten skal være ABO / Rh(D)-typet minst to ganger i prøver tatt 
på forskjellige tidspunkt.  

2. Antistoffscreening: Prøve til antistoffscreening er gyldig i 4 dager etter prøvetakningsdato.  

 
Operasjonsprogram 

Fra pasienter som står på operasjonsprogrammet, må blodbanken ha prøvene senest: 
 Blodbanken UNN Tromsø:  kl. 14 dagen før operasjon 
 Blodbanken UNN Harstad: samtidig med operasjonsmeldingen og senest 1  

     dag før dersom blodprøve må sendes Tromsø for  
     utvidet screening!   

 Blodbanken UNN Narvik:  kl. 21 dagen før operasjon 
 

Ekstern bestilling av blodprøver til forlik:  

Blodbanken UNN Tromsø:   Blodprøve sendes etter avtale pr. tlf. Se telefoner 
 

Utredning: 

Utredning av prøver tar normalt ca. 1 ½ - 2 timer fra Blodbanken mottar prøven. 
 

Utredning av prøver ved øyeblikkelig hjelp:  
Blodbank UNN Tromsø:  ca. 45 min.   

Blodbank UNN Harstad:  ca.1 time 
Blodbank UNN Narvik:  ca.1 time 
 

OBS! Hvis pasienten har irregulære blodtypeantistoff kan det gå flere timer før blodbanken 

har funnet forlikelig blod til pasienten. 

 

HASTEBESTILLING/KRISEBLOD 

Blod med blodtype O Rh(D) negativ, K(Kell) negativ, brukes som første valg dersom man i 

kritiske situasjoner må transfundere før forlikelig blod kan skaffes. Det kan ikke garanteres 

at slikt "kriseblod" er forlikelig. 

 
NB!! Prøve til forlik må rekvireres så hurtig som mulig da det er vanskelig å skaffe nok O 
Rh(D) negativt blod.  

Når pasientens identitet ikke er sikker, merkes prøveglasset med nødnr. hentet fra DIPS. 
Blodprøver som ikke er merket, blir ikke godtatt som prøve til forlik. 
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Prøve nr. 2 til ABO/Rh (D)-typing tas så snart som mulig. 
 
Blodbanken har begrenset beredskapslager av kriseblod.  

Ved bruk av kriseblod skal sykepleier / lege fylle ut vedlagt skjema "Kriseblod"  Skjemaet 
returneres snarest til Blodbanken.  

Blodposene er påført temperaturknapp. Kontroller at temperaturknappen er hvit før blodet 
brukes. Rød temperaturknapp indikerer at blodet har vært oppbevart for varmt.  
 

Transfusjon av kriseblod skal dokumenteres i pasientens journal. 
 

BESTRÅLTE PRODUKTER 

Hensikt 
Hindre induksjon av transfusjonsassosiert graft-versus-host sykdom.  

 
Bestrålte produkter skal bestilles ved  

Benmargs- og stamcelletransplantasjon (allogene 12 mnd., autologe 6 mnd. post 
transplantasjon)  
Utskiftningstransfusjoner  

HLA forlikelige produkter  
Pasienter med medfødt immunsvikt (SCID)  

Blodprodukter tappet fra nære slektninger  
Spebarn < 1500 g  
OBS! Pasienten trenger ikke bestrålte produkter ved organtransplantasjon. 

TRANSFUSJONSREAKSJONER/BIVIRKNINGER 

Transfusjon av blodprodukter kan i sjeldne tilfeller medføre allergiske reaksjoner, febrile 

reaksjoner, smitte eller immunisering.  
Alle alvorlige transfusjonsreaksjoner eller mistanke om transfusjonsreaksjoner (feber, 
frysninger, pustevansker, sjokk, ryggsmerter som ikke skyldes pasientens grunnlidelse) skal 

undersøkes. 
 

Tiltak ved transfusjonsreaksjoner: 

Avbryt transfusjonen og kontakt lege.  
Behandlende lege avgjør om milde transfusjonsreaksjoner skal undersøkes. 

Ny transfusjon utsettes til det er kommet klarsignal fra blodbanken. 
 

Ved transfusjonsreaksjoner: 
 Rekvirer Transfusjonsreaksjon- utredning i DIPS   
 Resten av de aktuelle blodposene med transfusjonssett og filter leveres til blodbanken 

sammen med ferdig utfylt SJ1375 Meldeskjema for transfusjonsreaksjoner 

  (i Docmap. 

Meldeskjema finnes også her: www.unn.no/trans  
 

Behandling av transfusjonsreaksjoner: 

Symptomene behandles 
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Noen transfusjonsreaksjoner: 

Alvorlige: 
Hemolyse pga ABO-uforlikelighet 

Andre hemolytiske reaksjoner 
Bakteriell kontaminasjon 

Alvorlig allergisk reaksjon 
TRALI (transfusjonsrelatert lungeskade) 
 

Mindre alvorlige: 
Febrile reaksjoner 
Milde allergiske reaksjoner (utslett, kløe) 

Behandling: 
Symptomatisk 
 

Forebygging transfusjonsreaksjoner:  
ID-sikring ved transfusjoner 
 

Forebygging av alvorlige konsekvenser ved transfusjonsreaksjoner:  
Infundér langsomt og under stadig overvåkning i 15 minutter. Deretter sjekk pasienten hver 

30. minutt. Stopp transfusjon så snart symptomer opptrer 
 

ERYTROCYTTKONSENTRAT (SAG) 

Beskrivelse av erytrocyttkonsentrat: 

1 enhet erytrocyttkonsentrat er fremstilt av 450 ml fullblod (± 10 %) fra en giver.  

Enhetens volum er ca. 290 ml.  
60-80 % av plasma er fjernet. 

Alle produkter er leukocyttredusert (<106  leukocytter pr. enhet)  
SAG inneholder ikke trombocytter. 
Vanlig innhold av Hb er 40-45 g/L, men mindre avvik kan forekomme. 
 

Bestilling av erytrocyttkonsentrat: 

Se telefoner 
Blodbanken UNN Tromsø/UNN Harstad: Ved bestilling opplyses pasientens navn,  

    fødselsdato og personnr. I tillegg legens  

    rekvirentkode.  
Blodbanken UNN Narvik:   Egen papirrekvisisjon:  

      SJ2837 Bestilling av  blodprodukter leveres 
      utfylt når produktet hentes 
 

Oppgi hvor raskt produktet skal leveres. Produktene kan i hastesituasjoner leveres innen 15 
min. Oppgi om produktet skal være bestrålt. Bestrålte blodprodukter lages bare i Tromsø og 

må evt. bestilles der.  
 

Indikasjoner for bruk av erytrocyttkonsentrat:  

Symptomgivende anemi  
Hgb: 7-9 g/dl 

Skrevet ut: 22.03.2012 14:33:15 Gyldig fra: 22.03.2012

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=534314


Transfusjonshåndbok 

Versjon: 4.1 

 

 
 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 7 av12 

 

 
 

Blodtap >20-35% av blodvolumet 
 

Vær oppmerksom på ved transfusjon av erytrocyttkonsentrat:  

Jo tidligere i transfusjonsforløpet en reaksjon oppstår, desto alvorligere blir den. 
FØLG TRANSFUSJONEN NØYE DE FØRSTE 10-15 MINUTTER.  

 
ABO uforlikelighet  
Akutt hemolytisk reaksjon kan oppstå ved transfusjon av uforlikelig blod! Sjekk ID på nytt 

ved mistanke! 
 

Autoantistoff.  
Transfunder forsiktig. 
Antistoff rettet mot egne erytrocytter reagerer som oftest med de fleste/alle røde blodlegemer. 

Derfor er det nødvendig å transfundere uforlikelig blod. Vanligvis forekommer ingen 
symptomatisk transfusjonsreaksjoner, men det er mulig at det oppstår en hemolytisk reaksjon 

(akutt eller i neste timer / døgn). Ved symptomer (frysninger, smerter i brystet og 
nyreregionen, blodtrykksfall) tar behandlende lege beslutning om transfusjonen skal 
fortsettes. 

 
IgA-mangel.  
Transfunder forsiktig. 

Tilstedeværelse av anti-IgA antistoffer som finnes hos en del av pasienter med IgA-mangel, 
kan føre til anafylaktiske reaksjoner, som krever transfusjonsstopp og i mange tilfelle anti-

sjokk behandling. 
 
Kuldereagerende antistoff.  

Transfunder v/37º C. 
Disse antistoffer kan gi hemolytisk reaksjon hvis man transfunderer kalde blodenheter (rett fra 

kjøleskapet), ved rask transfusjon og ved transfusjon av en større mengde blod. Det anbefales 
i slike tilfeller å bruke blodvarmer ved transfusjon  
 

Mulige bivirkninger:  

Hemolyse, TRALI, immunisering, allergiske, febrile reaksjoner, overføring av smitte. 

 
Holdbarhet/oppbevaring av erytrocyttkonsentrat: 

Holdbarhet er 35 dager fra tappedato ved 4 ± 2° C i blodbankskap. 

Produkter som har vært utsatt for frost skal returneres Blodbanken til kassasjon.  
Erytrocyttkonsentrat som har stått i romtemperatur mer enn 15 min. eller som har gitt utslag 

på temperaturindikator, skal benyttes innen 6 timer eller returneres Blodbanken. Det er viktig 
å returnere så snart som mulig og innen 6 timer da blodet kan tas tilbake i blodbeholdningen. 
I Tromsø skrives klokkeslett på kassen.  

 
Ødelagt blod eller blod som ikke skal brukes, skal alltid returneres til Blodbanken. 

Blodbanken skal alltid ha beskjed dersom blodet ikke har vært oppbevart forskriftsmessig. 
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Valg av blodtype ved transfusjon av erytrocyttkonsentrat: 

 PASIENT GIVER 

ABO O O 

A A eller  O 

B B eller O 

AB AB eller  A eller B  eller  O  

 

 PASIENT GIVER 

Rh(D) POS ( + )  POS ( + ) NEG ( - ) 

NEG ( - ) NEG ( - ) 

  

 

Kontroll av pasient-ID, poser, etiketter og følgeseddel før transfusjon av 

erytrocyttkonsentrat: se her 

 

Kontroll av erytrocyttkonsentratet: 

Kontroller utløpsdato og inspisér posen med tanke på skade, lekkasje, hemolyse eller koagler.  
 

Dokumentasjon av utført transfusjon av erytrocyttkonsentrat: 

Nederst på posens originaletikett finnes et lite avtagbart klistremerke med tappennr. og  
blodtype. Dette skal limes inn i pasientens transfusjonsjournal.  

 
Transfusjonssett for erytrocyttkonsentrat: 

Erytrocytter transfunderes gjennom blodfilter (170-260 um). Samme settet kan brukes for 

transfusjon av 2 SAG innen 6 timer. 
 

Bruk av godkjent blodvarmer ved transfusjon av erytrocyttkonsentrat: 

Brukes ved rask infusjon ved massive transfusjoner og til transfusjon gjennom CVK og til 
pasienter med høy konsentrasjon av kuldeantistoff. Temp. på blodet skal ikke overstige 38°C. 

 
Transfusjonshastighet ved transfusjon av erytrocyttkonsentrat: 

Erytrocyttkonsentrat bør være transfundert innen 4 timer etter at det er tatt ut av optimale 
lagringsbetingelser.  
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PLASMA (OCTAPLAS) 

Se telefoner 
Blodbanken UNN Tromsø/UNN Harstad:  

 Ved bestilling opplyses pasientens navn, fødselsdato og personnr. I tillegg legens 
 rekvirentkode. Oppgi hvor raskt produktet  skal leveres.  

 
Blodbanken UNN Narvik:  
 Egen papirrekvisisjon: SJ2837 Bestilling av blodprodukter leveres når produktet 

 hentes  
 

Lager/holdbarhet/oppbevaring av plasma: 

Plasma oppbevares frosset på blodbanken og må tines før bruk.  
Infusjonen må starte innen 4 timer etter at plasma er tint. Koagulasjonsfaktorene er 

temperaturlabile, og etter oppbevaring i værelsestemperatur forringes preparatet. Blodbanken 
skal ha i retur plasmaposer som ikke er satt. 

 
Blodbanken UNN Tromsø:  Tining tar 20 min.  
Blodbanken UNN Narvik:  Tining tar 45 minutter (hurtigtining: 30 min)  

Blodbanken UNN Harstad:  Tining tar 45 minutter (hurtigtining: 30 min)  
 

 

Spesielle forsiktighetsregler ved bruk av plasma: 

ABO uforlikelighet 

 
Valg av blodtype ved transfusjon av plasma: 

  PASIENT GIVER 

ABO O  A  B  AB AB 

ABO O  A A 

 
Det tas ikke hensyn til andre blodtyper ved transfusjon av plasma. 

 

Kontroll av pasient ID, poser, etiketter og følgeseddel før transfusjon av plasma: se her 
 

Kontroll av plasma: 

Kontroller utløpsdato og inspisér plasma for lekkasje og utfelling.  

 
Dokumentasjon av utført transfusjon av plasma: 

Nederst på plasmaposens originaletikett, finnes et lite avtagbart klistremerke med batchnr. og  

blodtype. Dette skal limes inn i pasientens transfusjonsjournal. 
 

Transfusjonssett ved transfusjon av plasma: 

Plasma transfunderes gjennom blodfilter (170-260 um). 
 

Transfusjonshastighet: 

En plasmatransfusjon bør skal være avsluttet innen 2 timer.  
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TROMBOCYTTKONSENTRAT 

Trombocyttkonsentrater lages ved Blodbanken UNN Tromsø.  
 

Beskrivelse:  

Alle trombocyttkonsentrat som leveres fra Blodbanken UNN Tromsø er leukocyttredusert vha 

filtrering (<106 leukocytter pr. enhet).  
1 terapeutisk enhet inneholder vanligvis 240-300 x 109 trombocytter men mindre avvik kan 
forekomme. 

 

Type trombocyttkonsentrat som kan leveres:  

Trombocyttkonsentrat fremstilt fra 5 givere.  
Trombocyttkonsentrat fremstilt ved aferese fra èn giver.  
 

Blodbankpersonalet velger type konsentrat avhengig av lagerbeholdning og pasientens 
blodtype. Konsentratene er likeverdige. 

 

Bestilling av trombocyttkonsentrat:  

Se telefoner 
 

Blodbanken UNN Tromsø/UNN Harstad:  

 Ved bestilling opplyses pasientens navn, fødselsdato og personnr. I tillegg legens 
 rekvirentkode. Oppgi hvor raskt produktet skal leveres og om produktet skal være 
 bestrålt. Bestrålte blodprodukter lages bare i Tromsø og må evt. bestilles der.  

Oppgi pasientens trombocyttall og om pasienten har blødningstendens event. feber 
eller sepsis. 

Oppgi om pasienten har trombocyttantistoff /HLA-antistoff.  
Disse trenger muligens trombocyttkonsentrat fra forlikelig giver. 
Til pasienter med trombocytt-/HLA-antistoff kan det ta tid å få forlikelig 
trombocyttkonsentrat. 

 

Blodbanken UNN Narvik: 

Egen papirrekvisisjon SJ2837 Bestilling av blodprodukter leveres til blodbanken. Se 
for øvrig punkt over. Trombocyttkonsentrat bestilles fra Tromsø og man må beregne 
minst ½ døgns leveringstid." 

 

 

Indikasjoner: 

Profylaktisk v/trombocyttall < 5.  
Ved trombocytopeni- indusert blødning.  

Ved større operativt inngrep og trombocyttall < 50. 
Trombocyttkonsentrat brukes til pasienter som blør pga trombocyttmangel (kvalitative 
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og/eller kvantitative mangler). Indikasjonen styres ikke av trombocyttallet alene. 
Ved liten stigning i trombocyttallet etter transfusjon av trombocyttkonsentrat (kontroll etter 1 
time), bør pasienten undersøkes på forekomst av HLA- og trombocytt-antistoff. Påvises noen 

av disse antistoffene, må en benytte forlikelige givere. 
 

Vær oppmerksom på:  

Transfusjon av trombocyttkonsentrat stopper ikke kirurgisk blødning. 
 

Mulige bivirkninger: 

Overføring av smitte, immunisering, allergiske og febrile reaksjoner. 

 
Holdbarhet/oppbevaring: 

7 døgn under kontrollerte betingelser på blodbanken. 

Transfusjonen må startes innen 6 t etter utlevering fra Blodbanken. 
Trombocyttkonsentrat skal aldri nedkjøles. 

 
Kontroll av pasient ID, poser, etiketter og følgeseddel for transfusjon av 

trombocyttkonsentrat: se her 

 

Kontroll av trombocyttkonsentratet: 

Kontroller utløpsdato og inspisér konsentratet for lekkasje, swirling og fravær av 

aggregater/utfelling.  
 

Dokumentasjon av utført transfusjon av trombocyttkonsentrat: 

Nederst på posens originaletikett finnes et lite avtagbart klistremerke med tappennr. og posens 
blodtype. Dette skal limes inn i pasientens transfusjonsjournal. 

 
Transfusjonssett ved transfusjon av trombocyttkonsentrat:  

Ved utlevering av trombocyttkonsentrat medfølger transfusjonssett (C 2134). 
 
Transfusjonshastighet ved transfusjon av trombocyttkonsentrat: 

Transfusjon av trombocyttkonsentrat bør være avsluttet innen 2 timer etter at det er tatt ut av 
optimale lagringsbetingelser.  

ALBUMIN (20%)  

Produktnavn: Albumin, Baxter  

 
Bestilling av albumin:  

Se telefoner 

 
Blodbanken UNN Tromsø/UNN Harstad:  Pasientens navn og fødselsdato oppgis ved  

      bestilling av albumin. Dette på grunn av krav til 
      sporbarhet på blod- og alle blodprodukter. 
Blodbanken UNN Narvik:    Egen papirrekvisisjon:  

      SJ2837 Bestilling av blodprodukter leveres når 
      produktet hentes 

Kontroll av albumin:  
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Kontroller utløpsdato og inspiser produktet for aggregater / utfelling. 
 
Dokumentasjon av utført transfusjon av albumin: 

Produktet skal registreres i pasientens journal med batchnr. 
 

Infusjonssett ved bruk av albumin: 

Albumin kan transfunderes gjennom vanlig infusjonssett (25um).  
 

GAMMAGLOBULIN / IMMUNGLOBULIN 

Produktnavn: Kiovig 

Se i felleskatalogen for beskrivelse, egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, 
forsiktighetsregler, dosering og andre opplysninger.  
Se for øvrig forpakningsvedlegget.  

 
Preparatet leveres som infusjonsvæske med konsentrasjon 50 mg/ml i forpakninger på 50 ml, 

100ml og 200 ml. 
 
Bestilling av gammaglobulin/immunglobulin:  

Se telefoner 
 

Blodbanken UNN Tromsø/UNN Harstad:   

 Ved bestilling opplyses pasientens navn, fødselsnr. og legens rekvirentkode og hvor 
 raskt produktet skal leveres. Bestill kun det antall flasker det er bruk for. 

 
Blodbank UNN Narvik: 

 Beregn ca 1 ukes leveringstid fra bestillingsdato, evt. kan det sendes fra Tromsø.  
 Egen papirrekvisisjon  SJ2837 Bestilling av blodprodukter leveres når   
 produktet ønskes bestilt. Spesifiser transfusjonsdatoene slik at blodbanken  

 kan ta ut produktet i romtemperatur dagen før. 
 

Kontroll av gammaglobulin/immunglobulin: Kontrollèr utløpsdato og inspiser produktet 
for aggregater/utfelling. 
 

Dokumentasjon av utført transfusjon av gammaglobulin/immunglobulin: 
Produktet skal registreres i pasientens journal med batchnr.  

 
Infusjonssett ved bruk av gammaglobulin/immunglobulin: 
Gammaglobulin / immunglobulin kan transfunderes gjennom vanlig infusjonssett (25um). 

Må ikke blandes med andre infusjonsvæsker og medikamenter.  
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