
Region Nordjylland
Transfusionsskema nr.

Navn:
CPR-nr.:

Skal altid udfyldes ved ordination af blodkomponenter
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Informeret samtykke vedrørende trans
fusion af blodkomponenter indhentes 
ved hvert nyt sygdomsforløb.  
Skal påføres alle transfusionsskemaer.

udfyldes når blodkomponenten er sat op
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Registrering af blodkomponenter ved transfusion

Før transfusionen gennemføres skal ordination noteres på transfusionsskemaet med angivelse af indikation. 
Indikationen angives ved at anvende et tal fra nedenstående tabel. De anførte kriterier er vejledende. Afvigelser 
fra kriterier kræver notat i patientjournal. Patientens hæmoglobinkoncentration og kliniske tilstand vurderes inden 
blodtransfusion, for at undgå overtransfusion.

Ref: Am Soc Anesth, Anesthesiology 1996;84:732-47. 
Stehling et al: Guidelines for blood utilization review. 
Transfusion 1994;34:438-48.
Vejledning om blodtransfusion: VEJ nr 10333 af 20/12/2007

Voksne og børn > 12 måneder
 Erytrocytsuspension:
1.  Akut blodtab med tegn på utilstrækkelig vævsoxygenering
2.  Hb < 4,5 mmol/l hos hjerte/lunge rask patient (herunder 

 præoperativt).
3. Hb < 6,0 mmol/l hos hjerte syg patient (herunder 

 præoperativt).
4.  Hb < 6,0 mmol/l hos patient med kronisk transfusionsbehov.
5. Hb < 6,0 mmol/l hos voksen patient i strålebehandling/  

kemoterapi.
6. Hb < 4,5 mmol/l hos børn < 15 år i kemoterapi eller med 

 symptomgivende anæmi.
7. Hb < 6,0 mmol/l hos børn < 15 år i strålebehandling.

 Trombocytsuspension:
20.  Trombocyttal < 10 x 109/l hos ikke-blødende patient med 

 insufficient trombocytproduktion.
21. Trombocyttal < 20 x 109/l og faldende hos blødende patient
22. Trombocyttal < 50 x 109/l i forbindelse med kirurgisk eller 

andet invasivt indgreb.
23. Trombocyttal < 20 x 109/l ved lumbalpunktur.
24. I forbindelse med massiv (> 1 blodvolumen) transfusions -

behandling hos blødende patient eller ved kirurgi eller andet 
invasivt indgreb.

25. Diffus microvaskulær blødning efter åben hjertekirurgi, hvor 
laboratoriesvar mangler, eller hvor trombocyttal < 50 x 109/l. 

26. Blødning hos patient med kvalitativ trombocytdefekt, uanset  
trombocyttal.

Frisk frosset plasma (FFP):
40.  INR-værdi > 1,5 eller APTT > 1,5 x normalværdi hos ikke- 

blødende patient før invasivt indgreb.
41. Diffus microvaskulær blødning efter massiv (> 1 blodvolumen) 

transfusion, hvis INR-værdi > 1,5 eller APTT > 1,5 x normal- 
værdi.

42. Vitamin-K antagonist overdosis med blødning eller før invasivt 
indgreb.

43. Trombotisk trombocytopenisk Purpura (TTP/HUS) – anvend 
evt. kryopræcipitat-depleteret plasma.

Præmature og børn < 1 måned:
50. Akut blodtab > 20% af blodvolumen eller hvis blodprøvetagning i 

løbet af en uge > 20% af blodvolumen.
51. Hb < 8,0 mmol/l hos patient med alvorlig hjerte/lungelidelse  

eller kardiel insufficiens.
52. Præmature børn, som er klinisk stabile, kan gives blodtrans- 

fusion hvis Hb < 7,0 mmol/l i 1. og 2. leveuge, og hvis Hb  
< 6,0 mmol/l i 3. og 4. leveuge.

53. Hb < 4,5 mmol/l eller symptomgivende anæmi.

Anvend overstående kriterier for transfusion med trombocytsuspension 
og frisk frosset plasma (FFP)

Børn 1-12 måneder:
60.  Akut blodtab med tegn på utilstrækkelig vævsoxygenering
61. Hb < 4,5 mmol/l eller symptomgivende anæmi
62. Hb < 7,0 mmol/l ved alvorlige kardiopulmonale lidelser
63. Præoperativ Hb < 5,0 mmol/l, hvis alternativt terapi ikke er mulig
64. Postoperativ Hb < 5,0 mmol/l med symptomgivende anæmi
65. Hb < 6,0 mmol/l ved kronisk transfusionsbehandling ved 

arvelige hæmoglobinopatier.
66. Hb < 6,0 mmol/l under stråleterapi.

Anvend overstående kriterier for transfusion med trombocytsuspension 
og frisk frosset plasma (FFP)

Vejledende retningslinjer ved massive blødninger:
Ved ukontrollabel blødning eller forventet massiv blødning over 1 blod-- 
volumen (10 erytrocytsuspensioner hos en voksen person) påbegyndes 
balanceret transfusionsterapi i forholdet 4 erytrocytsuspension: 4 
Frisk Frosset Plasma: 1 trombocytsuspension. Forløbet bør følges 
med koagulationstal og tromboelastometri med henblik på målrettet 
transfusions terapi og eventuelt infusion af fibrinogenprodukt og 
Cyklokapron.

Operationspatient eller patient med massiv blødning:
Gult felt afkrydses på forsiden ud for hver blodkomponent.  
Indikation og ordinerende læge udfyldes kun for første blod- 

 komponent.

Vejledende indikationer for anvendelse af specialkomponenter: 

Bestrålede blodkomponenter (25 Gy/2500 rad):
– Patienter til autolog stamcelletransplantation.
– Patienter med kongenit immundefekt.
– Patienter med Hodgkins sygdom.
– Andre maligne hæmatologiske sygdomme, hvis tilstedeværende 

immuninkompetence bedømmes at øge risiko for transfusions-
induceret GVHD.

– Blodkomponenter fra familiedonorer.
– Patienter med solide tumorer, immunsupprimerede som følge af 

aggressiv kemoterapi eller radioterapi.
– HLA-matchede trombocytter.
– Børn under 12 mdr., herunder også udskiftningstransfusion.

Vasket erytrocytsuspension:
– Anamnese med anafylaksi i forbindelse med transfusion af  

erytrocytsuspensioner.
– IgA-mangel (som alternativ kan anvendes erytrocytsuspensioner  

fra donorer med IgA-mangel).
– Gentagne alvorlige allergiske reaktioner på erytrocytsuspension, 

hvis ikke effekt af antihistaminprofylakse.
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PRI dokumenter om Blodtransfusion 

Indikation for transfusion med blodkomponenter

Før transfusionen skal ordination noteres på transfusionsskema eller i patientjournal med angivelse af indikation. 

Indikationen kan angives ved at anvende et tal fra nedenstående liste. De anførte indikationskriterier er 

vejledende, og afvigelser fra disse kræver notat i patientjournal. 

Patientens kliniske symptomer og relevante laboratoriesvar vurderes inden 
blodtransfusion, for at undgå unødvendig transfusion. 

Erytrocytsuspension (ES) 
1. Hb < 4,3 mmol/l til de fleste patienter.

2. Hb < 4,7 mmol/l til kronisk hjertesyge patienter i stabil fase.

3. Hb < 5,6 mmol/l til patienter med

a) Akut Koronart Syndrom

b) Livstruende blødning
c) Malign lidelse transfunderes med erytrocytter på 

individuel vurdering og med dokumentation af anæmi-

symptomerne, da en fast grænse ikke kan anbefales. 

Hæmatologiske patienter transfunderes efter lokale 

retningslinjer.

Frisk frosset plasma (FFP) 
Ved bestilling af FFP skal APTT eller INR oplyses, medmindre det 

drejer sig om en livstruende blødning. 

10. INR-værdi > 1,5 eller APTT > 1,5 x normalværdi hos ikke-

blødende patient før invasivt indgreb.

11. Diffus mikrovaskulær blødning efter massiv transfusion (>

1 blodvolumen) ved ROTEM CT EXTEM > 80s

og /eller ROTEM CT INTEM > 200s.

Hvis ROTEM ikke er tilgængelig: INR-værdi  > 1,5 eller

APTT > 1,5 x normalværdi.

12. Vitamin-K antagonist overdosis med blødning eller før

invasivt indgreb (vitamin-K og protrombin kompleks bør

overvejes, se PRI dokument).

13. TTP (trombotisk trombocytopenisk purpura) eller HUS

(hæmolytisk uræmisk syndrom).

Trombocytsuspension (TK) 
20. Trombocyttal < 10 x 109/l hos ikke-blødende patient med 

insufficient trombocytproduktion.

21. Trombocyttal < 20 x 109/l ved lumbalpunktur.
22. Trombocyttal < 50-70 x 109/l i forbindelse med kirurgisk 

eller andet invasivt indgreb.

23. Trombocyttal på 80-100 x 109/l
a) Ved livstruende blødning

b) Ved kirurgiske indgreb i CNS
24. Blødning hos patient med kvalitativ trombocytdefekt eller 

patient i behandling med trombocythæmmende 

medikamina, uanset trombocyttal.

Kredsløbsstabil blødning 
Når FFP eller trombocytter overvejes transfunderet, monitoreres 

hæmostasen med tromboelastometri (ROTEM) ved blødende 

patienter.  

Livstruende blødning 

Behandling med Tranexamsyre (cyklokapron) og Balanceret 

blodkomponentterapi ratio: 4:4:1 (4 Erytrocytsuspensioner: 4 

Plasma: 1 Trombocytsuspension) iværksættes tidligst muligt (< 15 

min). Hæmostasen monitoreres med tromboelastometri (ROTEM) 

  Operationspatient eller patient med livstruende blødning: Gult 

felt afkrydses på forsiden ud for hver blodkomponent. Indikation og 

ordinerende læge udfyldes kun for første blodkomponent. 

  

 Overstående kriterier gælder for børn og voksne. Ved 
nyfødte, se indikation for blodtransfusion i PRI-dokument 
udgivet af børneafdeling. 

Referencer:
National Klinisk Retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter, 
Sundhedsstyrelsen, oktober 2018
Vejledning om blodtransfusion: VEJ nr. 9038 af 15/01/2015
Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende 
patienter: DSKI, version 1, 2013

Pr. 1/ 9 2014 er indikationskriterie numrene ændret i forhold til tidligere 
versioner af transfusionsskema. 

• Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland
• Balanceret blodkomponentterapi
• Koagulationshæmmende behandling og blødende patienter
• Vitamin-K antagonist – reversering
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• Karakteristik af blodprodukter
• Nødblod
• Opsætning af blod
• Patientpjece: Tag stilling til Blodtransfusion
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