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Blodförsörjning i Enköping
Syfte och omfattning
Beställning av blod vid Lasarettet i Enköping.

Bakgrund
Blodtransfusion ska ske enligt gällande föreskrifter. Därför är det viktigt att ha bra rutin för
beställningar, provtagningar och blodleveranser.

Beskrivning
Rådgivning/blodbeställning
Akutlaboratoriet, blodcentralen Uppsala tel 141 63.

Blodgruppering
Kontrollera via InterInfo om blodgruppering finns.
Om tidigare blodgruppering inte finns i databasen: Prov och remiss lämnas till laboratoriet i
Enköping.

BAS-test
Prov och blodcentralsremiss med uppgift om eventuell beställning av blod lämnas till laboratoriet i
Enköping.

Beställning av blodkomponenter
Kontrollera via InterInfo om giltig BAS-test finns. Kontakta Uppsala för blodbeställning eller beställ via
InterInfo
För immuniserade patienter, "BAS-test ej tillämpbar", gäller MG-test: Prov och blodcentralsremiss
med uppgift om önskat antal blodenheter lämnas till laboratoriet i Enköping.

Leverans av blod
Skickas med den ordinarie transport som passar till den tid som angivits på beställningen.
Turlista "Transporter Enköping" i PDF

Laboratoriet i Enköping placerar enheterna med transfusionsdokument i blodkylskåpet på
laboratoriet.
Blod som inte använts när reservationstiden har gått ut returneras av laboratoriet.
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Akut behov av ytterligare blod
Kontakta Uppsala, eventuellt behövs extra transport.

Akutblod deponerat i Enköping
Akutblod används vid urakut transfusion då läkare ordinerar omedelbar transfusion till patient som
saknar giltig förenlighetsprövning eller vars blodgrupp inte är känd. I Enköping finns 4 st 0 RhD neg
erytrocyter för utlämning på laboratoriet.
1. Kontakta alltid blodcentralen i Uppsala anknytning 14163 när akutblod behövs för att
kontrollera eventuell känd immunisering hos patienten.
2. Hämta akutblod, levereras i kylväska märkt ”Akutblod” Den som hämtar blodet ska ange
avdelning/mottagning och patientidentitet.
3. Lämna snarast prov (taget före blodtransfusion) för blodgruppering/förenlighetsprövning,
skickas till blodcentralen Uppsala.
4. Ej använt akutblod ska återlämnas snarast, i kylväskan!

Obligatorisk återrapportering:
1. Fyll i (gult) transfusionsdokument med patientidentitet, avdelning/mottagning och
journaletikett.
2. Faxa snarast till blodcentralen Uppsala fax 018-53 82 80 så att transfusionsrapportering kan
genomföras av blodcentralen.
Jämför med dokument Spårbarhet transfusion – ett krav från myndigheterna
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