Blankett transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin

TRANSFUSIONSKOMPLIKATION
Avdelning

Patient

Diagnos

Bedömning av reaktionens svårhetsgrad
 Lätt
 Måttlig
 Svår

Transfusion
 Erytrocyter
 Erytrocyter

Vid svår reaktion, kontakta omedelbart
laboratoriemedicin

tvättade













Aktuella symptom
Enstaka utslag
 Blodtrycksfall
Generell rodnad
 Blodtrycksstegring
Urtikaria
 Pulsstegring
Quinke ödem
 Arytmi
Petechier
 Tryckkänsla ö bröstet
Astma
 Yrsel
Anafylaktisk chock
 Kramper
Illamående/ kräkning  Diarré
Dyspne
 Lumbal smärta
Cyanos
 Hämoglobinuri
Frysning
 Ikterus

 Plasma
 Trombocytkoncentrat
 Övrigt

Enhet/er 2 Tappningsnummer

Förlopp
Transfusionen påbörjades
Den ________ kl _______
Och avbröts kl ________
Då hela enheten/ ca ________mL givits

Rapport lämnad av__________________



Temperaturstegning _________C
Började kl _________
Duration _________h

Blodprover för utredning tagna 3
 Ja
 Nej

Övrigt 1
_________________________________________________________________

Provtagning har skett enligt föreskrifter för
blodserologiska undersökningar

_________________________________________________________________

Har tidigare haft transfusionskomplikation
Datum: ______________ I form av: _____________

_____________________________________
Läkare/ sjuksköterska/ biomedicinsk analytiker

__________________________________________
Upplysningar om 1-3 finns på baksidan! 

Anmärkning:

Datum______________ Sign:________
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Blankett transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin

UPPLYSNINGAR
Ta kontakt med laboratoriemedicin vid oklarheter.

Reaktion vid transfusion av alla typer av blodkomponenter
En blankett, Transfusionskomplikation skall alltid fyllas i och sändas till
laboratoriemedicin.
Övrigt 1
 Andra förekommande symtom
 Diagnos om den kan tänkas påverka förloppet
 Ev. medicinering som kan påverka reaktionen
 Tidigare misstänkta transfusionskomplikationer skall anges.
Enhet/er 2
 Skriv in enhetens/ernas tappningsnummer (om flera komponenter har
transfunderats samtidigt) på angiven plats.
 Ange andra pågående/precis avslutade infusioner.
Lämna blodenheten, väl försluten i separat plastpåse.
Uppgifter om patientens symtom vid inträffad transfusionskomplikation, avgör vilka
åtgärder som vidtas med de inlämnade proverna.
Eventuell utredning utförs efter samråd med laboratoriemedicin.
Vid misstanke på bakteriell kontamination av blodenhet skall den lämnas till
laboratoriemedicin omgående. Blododling tas på patienten och ombesörjs av
avdelningen.

Reaktioner på plasma och trombocyter
 Fyll i blankett Transfusionskomplikation och lämna den samt blodpåsen till
laboratoriemedicin.

Reaktioner på erytrocyter 3
Vid måttlig och svår reaktion:
 ta 2 st. 7 mL EDTA- rör på patienten. Patientidentiteten skall vara intygad på
blankett Transfusionskomplikationer.
 lämna prover och ifylld blankett till laboratoriemedicin. Lämna blodenheten, väl
försluten i separat plastpåse.
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