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Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Avsändare/svarsmottagare (fullständig adress och
kombikakod)

Remiss till
Centrum för Aferes och Stamcellshantering L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 749 88 alt. 517 759 14

Personnummer, namn, adress

Patientens telefonnummer, dagtid
Remissdatum

AUTOLOG BLODGIVNING
Information till remitterande klinik, se blankettens baksida
Aktuell diagnos ……………………………………………………………………………………..
Planerad operation …………………………………………………………………………………
Operationsdatum……………..…Önskat antal blodenheter

2

3

4

Övriga diagnoser…………………………………………………………………………………...
Patientens allmäntillstånd……………………………………………….………….……………..
Mediciner………………………………………………………………….……….………………..
…………………………………………………………………….………….……..…….…………
Blodtryck ……… mm Hg

Hb ……….g/L

Patienten förväntas tolerera järntabletter 100 mg x 2

Vikt …………kg
Ja

Nej

Remitterande läkare har tagit del av informationen på blankettens baksida och bedömer att
patienten kan tappas utan risk för allvarlig biverkan
Ja
Läkares underskrift:………………………………………...datum…………….……….
Namnförtydligande:…………………………….……….…..........................................

Ankomstregistrerad i TakeCare den ……………………. Sign: ……………………..
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Information till remitterande klinik
Autolog blodgivning (egenblodgivning) kan göras inför planerade operationer.
Patientens hälsa ska tillåta avtappning av 450 mL blod det önskade antalet gånger
utan risk. En vuxen person bör som regel tappas på högst 13 % av sin blodvolym
vid ett och samma tillfälle. Blodvolymen är relaterad till kroppsvikten. Vi
använder därför en nedre gräns på 50 kg patientvikt för blodgivning.
Remissen skickas till Centrum för Aferes och Stamcellshantering cirka 8 veckor
före planerad operation. Ange antal önskade blodenheter. Ett
blodtappningsprogram planeras därefter med start cirka 5 veckor före
operationsdagen. I regel kan blodtappning genomföras med en veckas intervall
upp till 2-3 gånger beroende på patientens tillstånd.
Patienten kommer att tappas på 450 mL blod per tillfälle. Hållbarheten är 6 veckor
i kylförvaring.
Efter avslutat blodgivningsprogram sänds blodenheterna till sjukhuset där
operationen ska äga rum.
Vid blodbeställning ska BAS-test (serologiskt förenlighetsprövning) utföras på
vanligt sätt. På blodbeställningssedeln anges att autologblod finns.
Debitering sker oavsett om blodenheterna används eller ej.
Kontraindikationer
•

Svår hjärt- eller lungsjukdom (t.ex. arytmi, aortastenos, instabil angina,
hjärtsvikt), blödarsjukdom

•

HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, anti-HTLV I/II eller lues positiv

•

hypertoni (> 180/100)

•

hypotoni

•

ålder < 16 år

•

vikt < 50 kg

•

Hb < 110 g/l

Relativa kontraindikationer
•

medicinering med betablockerare

Vid frågor kontakta Centrum för Aferes och Stamcellshantering,
telefon 517 759 14

