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1 RIKTLINJER FÖR BLODGRUPPERING OCH BASTEST INFÖR KIRURGI
Undantag kan göras t ex för patienter med anemi eller på grund av det planerade
ingreppets natur. Beslut om detta fattas av ansvarig operatör.
OBS! Att i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar skall prov för
blodgruppering och prov för korstest/BAS-test tas vid skilda tillfällen. Inför
planerade operationer beställs blodgruppering lämpligen i samband med
mottagningsbesöket.
1.1 Blodgruppering:
Elektiva pat: Sträva efter att ta röret vid mottagningsbesöket. Blodgrupperingar
utförs rutinmässigt f n endast mån-ons-fre om provet är på Blodcentralen före kl
09. Överväg akutsvar övriga tider.
Akuta pat: Be alltid om akutsvar!
Om antikroppar konstateras tar det i praktiken minst 5-6 timmar att få fram blod.
Akut blodgruppering utförs endast om BAS-test beställs samtidigt.
1.2 BAS-test:
Vid elektiv kirurgi skall remisser för och blodprov vara Blodcentralen tillhanda
senast kl 14.00 vardagen före operationsdagen och vid akuta ingrepp så snart som
möjligt.
1.3 ALLMÄNKIRURGISKA OCH UROLOGISKA PATIENTER
Var god se riktlinje "Preoperativ provtagning/undersökning, rutin inför kirurgi,
Vård-PM".
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1.4

ORTOPEDISKA PATIENTER

Blodgruppering och BAS-test beställes alltid vid följande ingrepp:
Axelprotes

Höftprotes

Dekompressionsop/rygg.

Knäprotes

Diskbråck

Laminektomi

Extirpation av benbildning i höft

Märgspikning

Femurfraktur

Minst blodgruppering beställes vid följande ingrepp:
Tibiaosteotomi

Riktlinjer i samråd med: Dan Linvik,
Ortopedkliniken

1.5

GYNEKOLOGISKA PATIENTER

Blodgruppering och BAS-test beställes alltid vid följande ingrepp:
Diagnostisk laparoskopi
Extrauterin graviditetet ”X”
Hysterectomi - vaginal, abdominell
Konisering

Laparoskopiska ingrepp utöver
nedanstående
Prolapsplastik (om ej enl nedan)
Vaccumexaeres ”VE”

Laparotomi
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Minst blodgruppering beställes vid följande ingrepp:
Prolapsplastik (om säkert endast främre
kolporafi)

TVT

Ingen blodgruppering behövs rutinmässigt vid följande ingrepp:
Abrasio

Hysteroskopi

Bartholinicysta

Px portio

Riktlinjer i samråd med : Anne Nygaard Kvinnokliniken.

1.6

ÖNH-PATIENTER

Barn < ca 10 år tas Hb och blodgruppering på op då patienten är sövd.
Barn > ca 10 år tas blodgruppering vid mottagningsbesöket.

Blodgruppering beställes alltid vid följande ingrepp:
Tonsillectomi

Abrasio på vuxna och barn > 16 år

Tonsillotomi

Ingen blodgruppering behövs rutinmässigt vid följande ingrepp:
Abrasio på barn <16 år

Septumplastik

Conchectomi

Riktlinjer i samråd med: Carl-Arne Bertilsson, ÖNH-kliniken.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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