
4. BEHANDLING - BLODTRANSFUSION 

Blodtransfusion 

Vad är transfusion  
En blodtransfusion innebär kort och gott att man tillför kroppen nytt blod. Blodtransfusioner är 
vanligt förekommande hos patienter med blod- och blodcancersjukdomar. 

Innan transfusion  
Innan du får en blodtransfusion tas ett blodprov (blodgruppering) för att se vilken blodgrupp du 
har. Det kan vara blodgrupp A, B, AB, O (noll). En blodgruppering är giltig i 10 år.  
Vid en blodtransfusion måste blodgivarens och mottagarens blodgrupper passa ihop. Här kan 
du se vilka kombinationer av blodgivare och mottagare som är möjliga enligt AB0-systemet: 

• A kan ge blod till A och AB och ta emot blod från blodgrupp A och 0. 
• B kan ge blod till B och AB och ta emot blod från blodgrupp B och 0. 
• AB kan bara ge blod till AB men ta emot blod från alla blodgrupper. 
• 0 kan ge blod till alla blodgrupper men bara ta emot blod från sin egen blodgrupp. 

Ett protein, som kan finnas på blodkroppens yta, är den så kallade Rh-faktorn. Den finns hos 
cirka 85 procent av Sveriges befolkning. De kallas Rh-positiva (Rh+). Resten av befolkningen 
(15 procent) saknar Rh-faktorn och kallas Rh-negativa (Rh-). 

• Enligt Rh-systemet kan den som är Rh-positiv endast ge blod till andra Rh-positiva, 
medan Rh-negativa kan ge blod till båda grupperna. 

Inför varje blodtransfusion måste ett blodprov tas för förenlighetsprövning. Detta kallas för BAS-
test. Man kontrollerar då om du har bildat antikroppar mot röda blodkroppar. Provet är giltigt i 
fyra dagar (du kan alltså få flera transfusioner under dessa dagar utan att ett nytt prov tas). 
Provet tar 1-2 timmar att analysera. Därefter får du din blodtransfusion.  
Om det har bildats antikroppar i ditt blod tas ett korstest för att kontrollera att det blod du ska få 
passar dig. Därefter får du din transfusion.   

Så här går transfusionen till 
Om du har en subkutan venport eller en central venkateter används den. Om du inte har det 
sätter vi in en liten plastslang (kallad perifer venkateter, PVK) i ditt blodkärl, vanligtvis i armen. 
Innan transfusionen påbörjas kontrolleras din identitet av sjuksköterskan.  

Blodtransfusion 
Normaltid för transfusion av en blodpåse är 1-2 timmar. I regel stiger blodvärdet med cirka10 g/l 
per transfunderad blodenhet och oftast ger man 2 påsar vid varje transfusion. 

Trombocyttransfusion  
Vid trombocyttransfusion är inte blodgrupperna lika viktiga som vid transfusion av röda 
blodkroppar, erytrocyter. Trombocyter framställs rutinmässigt av blodgrupp A och O. I första 
hand ges blodgruppslika trombocyter. RhD-gruppen saknar betydelse vid trombocyttransfusion. 
Vissa personer har antikroppar mot trombocyter (HLA-antikroppar) och kan då behöva få 
trombocyter från HLA-matchade givare. Detta för att minska risken för en allergisk reaktion. 
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Vid trombocyttransfusion ges en påse och det är klart inom 30 minuter. Det är väldigt individuellt 
hur mycket trombocytvärdet stiger av en transfusion.  

Övriga transfusioner 
Du kan även få transfusion av andra beståndsdelar i blodet. Till exempel plasma, vilket 
innehåller koagulationsfaktorer och globuliner som är en del av immunförsvaret.  Du kommer att 
få information om detta om det blir aktuellt för dig. 

Biverkningar  
I sällsynta fall kan reaktioner på transfusion förekomma. Meddela sjuksköterskan omedelbart 
om du känner eventuella obehag till exempel olustkänsla, frossa, feber, illamående eller klåda. 
 

Blodets beståndsdelar - Blodet består av blodkroppar och plasma 

• Röda blodkroppar (erytrocyter) innehåller hemoglobin. Hemoglobinet 
transporterar syret från lungorna. Det innehåller också järn. 

• Vita blodkroppar (leukocyter) som deltar i kroppens försvar mot infektioner och  
i bildandet av antikroppar. 

• Trombocyter, som också kallas blodplättar. De medverkar till att blodet koagulerar 
(stelnar). 

• Plasma, som består av salter, vatten och äggviteämnen. 
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