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1.0 Hensikt
Sikre riktig indikasjonsstilling og henvisning til gjennomføring av blodtransfusjon utenfor sykehus (for eks.
sykehjem og KAD enheter).

2.0 Omfang
Prosedyren gjelder for lege og ansvarlig sykepleier i avdelinger som behandler voksne pasienter som kan
få tilbud om blodtransfusjon utenfor sykehus. Det er frivillig for helseinstitusjonen utenfor sykehus å
gjennomføre transfusjon.

3.0 Arbeidsbeskrivelse

3.1 Ansvar
Ansvarlig lege/sykepleier kontrollerer at pasienten har plass på helseinstitusjon utenfor sykehus.
Ambulerende sykepleieteam (AST) må kontaktes for å kartlegge når de har mulighet til å bistå aktuell
helseinstitusjon med praktisk opplæring og gjennomføring av transfusjonen ihht. punktene under 3.2
Handling.

3.2 Handling
 
3.2.1 Indikasjon
 
Transfusjon av erytrocytter bør alltid være basert på en samlet klinisk vurdering hvor også
hemoglobinkonsentrasjonen inngår. Formålet med en transfusjon er ikke å normalisere
hemoglobinkonsentrasjonen, men å avhjelpe anemiske symptomer.
 
Følgende hemoglobin-grenser for transfusjon bør brukes hos innlagte pasienter som er sirkulatorisk stabile:

•         Pasienter uten hjertesykdom: Hemoglobin verdi ≤ 7,0 g/dl
•         Pasienter med kronisk hjertesykdom: Hemoglobin ≤ 8,0 g/dl
•         Pasienter med akutt koronart syndrom: Høyere hemoglobingrense bør vurderes utfra klinisk

situasjon
 
Ved transfusjon av pasienter med kronisk anemi, f. eks i forbindelse med en hematologisk og/eller malign
lidelse vil det være en klinisk vurdering om det er behov for erytrocyttransfusjon. Oftest vil det ikke være
indikasjon for erytrocyttransfusjon ved hemoglobinverdier ≥ 8,0 g/dl. Overvei annen behandling av anemi, f.
eks. jernbehandling eller behandling med EPO ESA.
 

3.2.2 I tilfeller der pasienten er innlagt på sykehus:
•         Når lege/sykepleier mistenker at det kan bli aktuelt med gjentatt/senere transfusjon som kan gis på

helseinstitusjon, dokumenteres dette i journal.
•         Lege/sykepleier må kontakte Ambulerende sykepleieteam på telefon 95 78 17 89 (man-fre 09.00-

15.00) for avklaring om videre oppfølgning vedrørende transfusjon. Hvis Ambulerende
sykepleieteam ikke er tilgjengelig per telefon, vennligst legg igjen en beskjed. I tillegg til kontakt per
telefon eller utenfor åpningstid kan teamet informeres om pasienten via intern melding SAM Amb
Sykepleieteam Henvisning (svar i løpet av neste virkedag). Meldingen må inneholde navn på
helseinstitusjonen pasienten utskrives til.

•         Ambulerende sykepleieteam vurderer henvendelsen og avklarer med helseinstitusjonen om det er
aktuelt å benytte seg av tilbudet. Konklusjon dokumenteres i sykepleienotat i journal.

 

3.2.3 Ved konferering fra helseinstitusjon:
•         Når helseinstitusjonen er innlemmet i ordningen:

o   Helseinstitusjonen kan kontakte Ambulerende sykepleieteam direkte for avklaring når
indikasjon er oppfylt. Lege ved institusjonen bestiller selv blodproduktene jmf. prosedyre.

o   Helseinstitusjonen kan kontakte lege på sykehus ved tvil eller behov for å diskutere.
o   Konklusjoner dokumenteres i journal.  
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•         Når helseinstitusjonen ikke er innlemmet i ordningen:

o   Helseinstitusjonen kontakter Ambulerende sykepleieteam for å avtale gjennomføring av
obligatorisk undervisning for innlemmelse i ordningen. Tidsperspektiv for gjennomføring av
undervisning kan variere fra dager til uker.

o   Etter gjennomført undervisning følges punktene i avsnitt over for helseinstitusjoner innlemmet
i ordningen. 

o   Pasient tas imot på sykehus på indikasjon når transfusjon er nødvendig før undervisning på
helseinstitusjon er blitt gjennomført. 

o   Konklusjoner dokumenteres i journal.

 

3.3 Tilleggsopplysninger

3.3.1 Informasjon om blodtransfusjon utenfor sykehus

•         Kompetansebroen.no. «Transfusjoner utenfor sykehus»

På kompetansebroen er følgende informasjon tilgjengelig for alle:

o   Retningslinje

o   E-læring

o   Prosedyrer

o   Link labratoriehåndboka

o   Rekvisisjon

o   Etiketter

o   Kontaktinformasjon

 

3.3.2 Kontaktinformasjon
Ambulerende sykepleieteam tlf. 95 78 17 89 (man-fre. Kl. 09.00-15.00)
Blodbanken Ahus tlf. 67 96 12 02

 

4.0 Relaterte dokumenter
Ambulerende sykepleieteam - Blodtransfusjon utenfor sykehus
Klinisk transfusjonshåndbok 3. utgave
IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Oversikt over kontaktinfo til sykehjemmene i opptaksområdet
Kompetansebroen (informasjon om blodtransfusjoner utenfor sykehus)

 
 
 

https://eqs-ahus.ad.ahus.no/index.pl?pid=ahus&DocumentID=28256&UnitID=
https://eqs-ahus.ad.ahus.no/index.pl?pid=ahus&DocumentID=20176&UnitID=
https://eqs-ahus.ad.ahus.no/index.pl?pid=ahus&DocumentID=15712&UnitID=
https://www.kompetansebroen.no/article/transfusjoner-utenfor-sykehus/?o=oa
https://eqs-ahus.ad.ahus.no/cgi-bin/document.pl?pid=ahus&DocumentID=28256
https://eqs-ahus.ad.ahus.no/cgi-bin/document.pl?pid=ahus&DocumentID=15712
https://eqs-ahus.ad.ahus.no/cgi-bin/document.pl?pid=ahus&DocumentID=20176
http://intranett.ad.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=36983
https://www.kompetansebroen.no/article/transfusjoner-utenfor-sykehus/?o=oa
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http://intranett.ad.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=36983

