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Tankevekker 1 

• En mann melder seg som ny blodgiver. Han 
signerer samtykke for behandling av 
personopplysninger. 

• Under intervjuet skjønner han at han ikke kan 
gi blod. Da river han samtykket i stykker – og 
går 

• Skal han/skal han ikke registreres i 
blodbankregisteret? 



Tankevekker 2 

• En du kjenner (og som du mener har
risikoatferd) melder seg som blodgiver. Hun
blir godkjent som giver. Hva gjør du?

• Du kjenner igjen blodgiveren som pasient fra
stedet du tidligere arbeidet. Hva gjør du?

• Du arbeider ved et sentrallaboratorium og vet
at den blodgiveren tidligere har testet HCV
positiv. Hva gjør du?

Disposisjon 

• Lover – Blodforskriften - Veilederen
• Innhold: blodgivers utfylte spørreskjema og

samtalen bygget på det
• Fortrolighet og straff (?)
• Forskjell mellom den nye blodgiveren og

flergangsgiveren
• Det elektroniske spørreskjema og

blodgiversamtalen



Lovgrunnlaget 

• Blodforskriften (EØS-direktivet) 
• Helsepersonelloven 
• Pasient- og brukerrettighetsloven 
• Helseregisterloven 
• Biobankloven 
• Personopplysningsloven 
• Pasientjournalforskriften 
• Spesialisthelsetjenesteloven 

 

Blodforskriften 

• I merknadene til blodforskriften understrekes 
det at «å gi blod anses for å være helsehjelp 
etter helsepersonelloven §3 tredje ledd og 
pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 c. 



Helsepersonelloven 

§3, tredje ledd: 
«Med helsehjelp menes enhver handling som har 
forebyggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og 
omsorgsformål og som utføres av helsepersonell.» 
 
§39-47, dokumentasjonsplikt, reguleres igjen av 
Journalforskriften §5: «Hovedregelen om en samlet 
journal for den enkelte pasient kan fravikes dersom 
virksomhetens enheter både faglig og organisatorisk 
klart fremstår som separate deltjenester.» 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

§1-3, c: 
«helsehjelp: handlinger som har forebyggende, 
diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 
rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som 
er utført av helsepersonell;» 



Helseregisterloven 

• Regulerer behandling av helseopplysninger i 
helseforvaltningen og helsetjenesten. 

• Rettigheter om konfidensialitet, til innsyn og 
informasjon 

Blodgiverregister 

• Opplysninger om blodgivere benyttes til to 
formål:  
– Å yte helsehjelp overfor blodgiveren 
– Å yte helsehjelp overfor blodmottakeren 

• Fordi sistnevnte formål ikke er behandlingsrettet i 
forhold til samme person opplysningene gjelder, 
defineres ikke blodgiverregisteret som 
behandlingsrettet etter helseregisterloven.  

• Det vil si at registeret er atskilt fra journalen. 



Journalforskriften – merknad til § 14 
om forhold til arkivlov/-forskrift 

• Pasientjournalene i en virksomhet er et arkiv i arkivlovens forstand, jf. lovens § 2 
bokstav b. Som det også fremgår av tredje ledd skal pasientjournaler i offentlig 
virksomhet behandles i samsvar med regler fastsatt i og i medhold av arkivloven, jf. 
arkivloven kapittel II om offentlege arkiv og forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193 
om offentlege arkiv (arkivforskriften). I arkivforskriften er det gitt utfyllende regler 
om offentlige arkiver, det vil si arkiver skapt av statlige, fylkeskommunale og 
kommunale organ. Arkivforskriften har blant annet detaljerte regler om krav til 
arkivlokale (kapittel IV) og avlevering av arkiv til offentlig arkivdepot (§ 5-1). Det er 
også fastsatt krav til rutiner og kvalitetssikring ved bruk av mikrofilm til erstatning 
for papirbasert arkivmateriale. 

• I henhold til arkivforskriftens § 5-2 er hovedregelen at arkivmateriale skal 
avleveres når det er om lag 25-30 år gammelt. Riksarkivaren kan fastsette andre 
avleveringsfrister for statlig arkivmateriale. Fylkeskommuner og kommuner kan 
fastsette tilsvarende for fylkeskommunalt/kommunalt arkivmateriale. For en del 
helseinstitusjoner kan det være aktuelt med enda lengre avleveringsfrister, idet 
det kan være behov for å oppbevare journalene lengre i en del institusjoner. 
 

Journalforskriften – merknad til §15 
om oppbevaring 

• Pasientjournaler må i utgangspunktet oppbevares til det av hensyn til 
helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem, se § 14 andre 
ledd og merknadene til § 14. Ved uforutsett opphør som ved dødsfall eller 
akutt alvorlig sykdom som gjør helsepersonellet ute av stand til å avvikle 
virksomheten må pårørende eller eventuelt dødsboet/skifteretten sørge 
for at journaler blir overført til annen virksomhet eller blir avlevert til 
offentlig arkivdepot eller deponert hos annen oppbevaringsinstitusjon, 
eventuelt levert til fylkeslegen for oppbevaring. Det samme gjelder 
bobestyrer dersom virksomheten går konkurs. Ordningen med 
oppbevaring hos fylkeslegen i 10 år videreføres fra tidligere forskrift av 17. 
mars 1989 nr. 277 om leges og helseinstitusjons journal for pasient. Når 
fylkeslegen har oppbevart journalene i 10 år kan journalene etter samråd 
med Riksarkivaren enten tilintetgjøres eller overføres til offentlig 
arkivdepot for videre oppbevaring. Departementet tar sikte på å etablere 
en annen ordning for oppbevaring av journaler etter opphør av 
helsepersonells virksomhet. 



Biobankloven 

• Blodbanken er definert som diagnostisk 
biobank og behandlingsbiobank: 

«Med diagnostisk biobank og 
behandlingsbiobank forstås i denne lov en 
samling humant biologisk materiale som er 
avgitt for medisinsk undersøkelse, diagnostikk 
og behandling.» 

Personopplysningsloven 

• Formålet med denne loven er å beskytte den 
enkelte mot at personvernet blir krenket 
gjennom behandling av personopplysninger. 

• Melde- og konsesjonsplikt 



Blodforskriften 

• § 1-1 Formål: 
«Forskriftens formål er å sikre et høyt 
beskyttelsesnivå for blodmottakere og 
blodgivere, herunder å hindre overføring av 
smitte og trygge sikkerheten og kvaliteten på 
humant blod og blodkomponenter uansett 
anvendelsesformål.» 

§ 1-5: Frivillig og vederlagsfri 
blodgivning 

• Blodbankene skal innhente skriftlig samtykke 
fra blodgiver for tapping og testing av blod og 
blodkomponenter, samt for behandling av 
helseopplysninger i blodgiverregisteret. Det 
må innhentes særskilt samtykke til at blod og 
blodkomponenter og helseopplysninger skal 
kunne benyttes til forskning. 



§ 2-3: Kompetansekrav til personalet i 
blodbanker og transfusjonsenheter 

• Tapping, testing, prosessering, oppbevaring, 
distribusjon og utlevering av blod og 
blodkomponenter i henhold til denne 
forskriften kan bare utføres av personale som 
har fått tilstrekkelig opplæring og er kvalifisert 
til det, jf. vedlegg VI. 
 

§ 3-8: Utvelgelse av blodgivere 

• Blodbanker skal ha evalueringsprosedyrer for 
å sikre at mulige blodgivere er egnet til å gi 
blod eller blodkomponenter, jf. 
utvelgelseskriteriene i vedlegg I.  
Resultatene fra slik evaluering skal 
dokumenteres, og det skal gis informasjon om 
ethvert relevant unormalt funn til blodgiveren. 
Evalueringen skal gjennomføres ved hjelp av 
et godkjent spørreskjema og personlig 
intervju. 



• Før enhver tapping av blod eller 
blodkomponenter skal det gjennomføres en 
medisinsk vurdering av blodgiveren, inkludert 
et intervju. Undersøkelsen skal utføres av 
kvalifisert helsepersonell, som også skal ta 
stilling til om vedkommende er egnet til å gi 
blod eller blodkomponenter. Det vises til 
vedlegg VI. 

§ 4-1: Etablering av blodgiverregistre og formål 

• Blodbanker skal føre registre over blodgivere 
og helseopplysninger for disse 
(blodgiverregister). 

• Formålet med blodgiverregistrene er å samle 
inn og innenfor forskriftens rammer behandle 
opplysninger om blod og blodgivere i Norge 
for å nå formålene som nevnt i § 1-1, 
herunder bidra til å sikre sporbarhet fra 
blodgiver til blodmottaker og omvendt. 
 



§ 4-3: Databehandlingsansvarlig og 
databehandler 

• Dataansvarlig kan inngå skriftlig avtale med en 
databehandler om behandling av 
helseopplysninger i registeret. 
 

§ 4-4: Generell informasjon til 
blodgivere 

1. Blodets grunnleggende egenskaper, prosedyrene i forbindelse 
med blodgivning, de komponenter som framstilles på basis av 
blod og aferesetappinger og de store fordeler blodgivning har for 
pasienter. 

2. Årsakene til at det skal foretas en klinisk vurdering, gis 
opplysninger om helse- og sykdomsforhold og gjennomføres 
testing av giverblod. Ved allogene donasjoner skal blodgiveren 
informeres om utvelgelseskriteriene for blodgivere. For autologe 
donasjoner skal det opplyses om muligheten for utelukkelse og 
årsakene til at prosedyren ikke vil finne sted når det kan innebære 
helserisiko for den berørte, enten som blodgiver eller som autolog 
mottaker av blod eller blodkomponenter. Det skal opplyses om 
betydningen av informert samtykke. 

3. Behandling av opplysninger i blodgiverregistre, herunder 
beskyttelse av helseopplysninger, jf. § 4-6. 



§ 4-4: Generell informasjon til 
blodgivere (forts.) 

4. Muligheten for å trekke seg eller avstå fra å gi blod når som helst i 
prosessen. 

5. I hvilke situasjoner personer skal avstå fra å gi blod, fordi det kan 
være skadelig for blodgiverens egen helse. 

6. Årsakene til at det er viktig at blodgivere opplyser blodbanken om 
forhold som kan gjøre tidligere tappinger uegnet til transfusjon. 

7. At blodbanken er forpliktet til å informere blodgiveren på en 
hensiktsmessig måte, hvis testresultater kan tyde på at 
blodgiveren er syk. 

8. At testresultater som avslører markører for vira som for eksempel 
Hiv, HBV, HVC og andre relevante mikrobiologiske agenser, som 
kan overføres gjennom blodet, vil medføre at blodgiveren 
utelukkes, og at den tappede enhet destrueres. 

9. At blodgivere har mulighet til å stille spørsmål på et hvilket som 
helst tidspunkt. 

 

§ 4-5: Registrering av opplysninger i 
blodgiverregistre 

3.    medisinske opplysninger: 
3.1 opplysninger om helsetilstand, herunder diagnoser, 
sykdommer, legemiddelbruk mv. 
3.2  opplysninger om blodet (resultater av tester som nevnt 
i § 3-9 annet ledd, resultater av blodtypeserologiske og 
virusserologiske undersøkelser, samt biokjemiske prøvesvar 
som er relevante i forhold til de ulike blodkomponenter) 
3.3 opplysninger om vurdering av hvorvidt blodgiveren kan 
gi og eventuelt har gitt blod 
3.4 opplysninger som framgår av utfylt spørreskjema, jf. § 
3-8. 
  



§ 4-6: Behandling av helseopplysninger 
i blodgiverregistre  

• Behandling av helseopplysninger kan skje manuelt eller 
ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. 

• Innenfor formålene i § 4-1 og § 1-1 kan opplysninger 
fra blodgiverregistre benyttes til utarbeiding av 
statistikk. 

• Opplysninger som nevnt i § 4-5 kan bare behandles 
dersom det er adgang til å behandle opplysningene 
etter denne forskriften, etter den registrertes 
samtykke, etter vedtak om dispensasjon fra 
taushetsplikten, eller på andre grunnlag i samsvar med 
reglene om taushetsplikt og personvernforordningen 
artikkel 6 og 9 

§ 4-8: Taushetsplikt  

• Enhver som behandler helseopplysninger 
etter denne forskriften, har taushetsplikt etter 
pasientjournalloven § 15. 

• Taushetsplikten etter første ledd gjelder også 
blodgiverens fødselsdato, personnummer, 
adresse, bostedskommune og 
sporbarhetskode. 
 



§ 4-9: Oppbevaring av helseopplysninger, 
retting, sletting og sperring av opplysninger 
• Helseopplysninger som er innsamlet til 

blodgiverregistre, skal oppbevares i minst 30 år, 
med mindre annet følger av denne forskriften 
eller pasientjournalloven § 25. 

• Opplysninger i registeret kan ikke kreves slettet i 
medhold av helsepersonelloven § 43 og 
pasientjournalloven § 25 med mindre blod og 
blodkomponenter samtidig tas ut av blodbanken. 
Sletting eller sperring av opplysninger kan ikke 
kreves når blod eller blodkomponenter er brukt. 
 

Pasientjournalloven §25: Plikt til 
bevaring eller sletting 

• Helseopplysninger skal oppbevares til det av 
hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger 
antas å bli bruk for dem. Det samme gjelder 
opplysninger om hvem som har hatt tilgang til 
eller fått utlevert helseopplysninger som er 
knyttet til pasientens eller brukerens navn eller 
fødselsnummer. 

• Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares 
etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de 
slettes. 



Helsepersonelloven § 43 
Etter krav fra den journalopplysningene gjelder, eller av 
eget tiltak, skal helsepersonell som nevnt i § 39 slette 
opplysninger eller utsagn i journalen, dersom dette er 
ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, ikke strider mot 
bestemmelsene i eller i medhold av arkivloven §§ 9 eller 
18 og: 
1. Opplysningene er feilaktige eller misvisende og føles 

belastende for den de gjelder eller 
2. Opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi 

pasienten helsehjelp. 
Dersom krav om sletting avslås, skal kravet om sletting og 
begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen. 

§ 5-2. Tilsynsmyndighetenes adgang til 
dokumentasjon 

• … 
• … 
• Retten til å kreve opplysninger eller tilgang til 

lokaler og utstyr i henhold til første ledd 
gjelder uten hinder av taushetsplikt. 
Tilsynsmyndighetene har taushetsplikt om 
opplysningene de mottar etter denne 
bestemmelsen i henhold til gjeldende 
bestemmelser om taushetsplikt. 



Vedlegg I - Kriterier for utvelgelse av 
blodgivere, jf. § 3-8 

 
1. Forutsetninger for godkjenning av blod- og 

blodkomponentgivere 
Unntaksvis kan en kvalifisert person ved 
blodbanken gi tillatelse til enkelte donasjoner fra 
blodgivere som ikke oppfyller nedenstående 
betingelser. Alle slike situasjoner skal 
dokumenteres klart og være i overensstemmelse 
med forskriftens § 2-4 og § 2-5. Nedenstående 
betingelser gjelder ikke ved autologe donasjoner. 

Vedlegg VI - Standarder og spesifikasjoner 
til et kvalitetsstyringssystem, jf. § 2-4 

3.2. Blodgiverområde 
  Det skal være et område til fortrolige 
personlige intervjuer med og vurdering av 
enkeltpersoner for å vurdere deres egnethet 
som blodgivere. Dette området skal være atskilt 
fra alle andre behandlingsområder. 



6.Tapping, testing og behandling av blod 
6.1. Blodgiverens egnethet 
  1. Det skal innføres og vedlikeholdes prosedyrer 
for sikker identifikasjon av blodgivere, egnethetssamtaler 
og egnethetsvurdering. De skal finne sted før hver 
tapping og skal oppfylle kravene i § 4-4 og vedlegg I i 
forskriften. 
  2. Blodgiverintervjuet skal utføres på en slik måte 
at det sikres fortrolighet. 
  3. Blodgiverens egnethet og endelige vurdering 
skal undertegnes av kvalifisert helsepersonale. 

10.Egeninspeksjon, internrevisjon og 
forbedringer 

1.Det skal finnes system for egeninspeksjon og 
internrevisjoner for alle deler av virksomheten, 
slik at samsvaret med standardene fastsatt i 
dette vedlegg kan kontrolleres. Disse kontrollene 
skal utføres regelmessig av opplærte og 
kompetente personer på en uavhengig måte i 
samsvar med godkjente prosedyrer. 



Merknadene til enkelte av 
bestemmelsene i forskriften 

• Det vises for øvrig til Veileder for transfusjonstjenesten 
i Norge, utgitt av Helsedirektoratet (IS-1414).  

• I merknadene til § 3-8 Utvelgelse av blodgivere og 
vedlegg I i forskriften, går det fram at forskriften på 
enkelte punkter er strengere enn direktiv 2004/33/EF 
og vedlegg III til dette direktivet. Utover det som er 
anført her, er det forskriftens bestemmelser med 
vedlegg som er rettslig bindende. Helsemyndighetene 
vil fortsatt arbeide med å få til samsvar mellom 
innholdet i forskriften og Veilederen for 
transfusjonstjenesten i Norge. 

Til § 1-3 Forholdet til annet regelverk 

Å gi blod anses for være helsehjelp etter 
helsepersonelloven § 3 tredje ledd og pasient- 
og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav c. 
Samtykke til helsehjelp etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 4-1 og § 4-2 omfatter 
også innhenting, oppbevaring og behandling av 
humant biologisk materiale, herunder bruk av 
materiale til forebygging, kvalitetskontroll og 
metodeutvikling. 



Pasient- og brukerrettighetsloven: 
§ 4-1. Hovedregel om samtykke 

Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, 
med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet 
gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten 
samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må 
pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin 
helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. 

 
Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. Trekker 
pasienten samtykket tilbake, skal den som yter 
helsehjelp gi nødvendig informasjon om 
betydningen av at helsehjelpen ikke gis. 

§ 4-2. Krav til samtykkets form 

Samtykke kan gis uttrykkelig eller stilltiende. 
Stilltiende samtykke anses å foreligge dersom 
det ut fra pasientens handlemåte og 
omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun 
eller han godtar helsehjelpen. 
 
Departementet kan gi forskrifter om krav til 
skriftlighet eller andre formkrav ved visse former 
for helsehjelp. 



Tilbake til Blodforskriftens merknader:  
Til § 1-5 Frivillig og vederlagsfri blodgivning 

Til første ledd 
 Blodgivning skal være vederlagsfri for å 
sørge for at blodgivere ikke gir blod ut fra 
økonomiske motiver. Utdeling av håndklær, 
sekker eller liknende effekter med ubetydelig 
verdi, samt refusjon av reiseutgifter, anses ikke 
for å være vederlag i denne sammenheng 
 

Blodforskriftens merknader:  
Til § 1-5 Frivillig og vederlagsfri blodgivning 
Til annet ledd 
 Med samtykke fra blodgiver menes en frivillig, 
uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at 
han eller hun ønsker å gi blod og godtar behandling av 
helseopplysninger om seg selv, jf. helseregisterloven § 2 nr. 11. 
Blodforskriften § 3-8 og § 4-4 stiller krav til den informasjon 
blodbankene skal gi blodgiver, og den informasjon 
blodbankene skal innhente fra blodgiver. Denne informasjon 
skal gis i forkant av at samtykket innhentes. Bare 
samtykkekompetente pasienter, jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 4, kan samtykke til blodgivning. 
Det skriftlige samtykket skal innhentes i forbindelse med 
innhenting av opplysninger etter § 3-8. 
 



Helseregisterloven § 2 

e) samtykke: enhver frivillig, spesifikk, 
informert og utvetydig viljesytring fra den 
registrerte der vedkommende ved en erklæring 
eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til 
behandling av helseopplysninger som gjelder 
vedkommende, jf. personvernforordningen 
artikkel 4 nr. 11 

Om blodgiverregisteret 
• Blodbankene skal etter forskriften kapittel 4 føre register over 

blodgivere, og registeret vil inneholde helseopplysninger om disse.  
• Blodbankene kan ikke tappe blod med mindre opplysningene i 

forskriften §4-5 er registrert i blodgiverregisteret.  
• Registeret skal inkludere personer som ønsker å gi blod, men som 

utelukkes ifølge utvelgelseskriteriene.  
• Samtidig er det et krav at blodbankene må innhente samtykke fra 

alle som registreres i registeret.  
• Det bør derfor etableres rutiner for å sikre at man gir informasjon 

om blodgivning og innhenter samtykke før det tappes blod fra 
personen.  

• Personer som ikke samtykker til å avgi opplysninger til registeret, 
kan ikke gi blod. 



Veilederen utgave 7.3, 2017 
Veileder for transfusjonstjenesten i Norge er ment som et 
hjelpemiddel i det daglige arbeidet i norske blodbanker. Den 
inneholder særlig anbefalinger til det praktiske og 
medisinskfaglige arbeidet. Noen kapitler/temaer gir en 
utdypende forklaring til blodforskriftens krav, mens andre 
temaer ligger utenfor blodforskriftens virkeområde. Målet 
med veilederen er at den sammen med blodforskriften skal 
bidra til god og enhetlig praksis for transfusjonstjenesten i 
Norge.  
 
Det presiseres imidlertid at myndighetskravene til 
blodbankvirksomhet er å finne i blodforskriften og i øvrig 
helselovgivning, og at bestemmelsene i forskriften er 
styrende for blodbankenes arbeid. 

Veilederen, kapittel 5.1:  
Kriterier for utvelgelse av blodgivere 

Blodbanken skal ha evalueringsprosedyrer for å sikre at mulige blodgivere er 
egnet til å gi blod eller blodkomponenter, jfr. utvelgelseskriteriene i 
blodforskriften vedlegg I. Det er viktig at tilgang til medisinsk-faglig 
kompetanse er sikret i denne prosessen. Resultatene fra slik evaluering skal 
dokumenteres, og blodgiver skal informeres om eventuelle relevante 
unormale funn. Evalueringen skal gjennomføres ved hjelp av et godkjent 
spørreskjema og personlig intervju. Spørreskjemaet kan være i elektronisk 
format.  
 
Det skal innføres og vedlikeholdes prosedyrer for sikker identifikasjon av 
blodgivere, egnethetssamtaler og egnethetsvurdering. Blodgiverintervjuet 
skal utføres på en slik måte at det sikres fortrolighet. Endelig vurdering av 
blodgiverens egnethet skal undertegnes av kvalifisert helsepersonell.  



Veilederen, kapittel 5.1:  
Kriterier for utvelgelse av blodgivere (forts) 
Det skal innhentes skriftlig samtykke fra blodgiver til 
blodgivning, i praksis skjer dette ved at blodgiver underskriver 
på spørreskjema.  
 
På donasjonsdagen skal den potensielle blodgiverens 
helsemessige status gjennomgås. Dette gjøres for å sikre at 
blodgivning ikke er til skade for blodgiver og for å hindre at 
blodproduktene kan medføre risiko for pasienter. Dette skal 
gjøres av kvalifisert helsepersonell som har fått opplæring i å 
bruke evalueringsprosedyrene.  
 
Ved registrering, eller før første blodgivning, skal giveren vise 
legitimasjon. Senere er det tilstrekkelig for giveren å oppgi 
navn og fødselsnummer for en sikker identitetssikring. 

Puh! 

• Der var vi vel ferdige med lovene, forskriftene 
og Veilederens regler for blodgivning for 
denne gang… 

• (men ny utgave er like om hjørnet) 



Innholdet i Blodgiversamtalen:  
Blodgivers utfylte spørreskjema og samtalen bygget på det 

• Spørreskjemaet – formuleringer 
• Behov for tilleggsspørsmål: alt eller intet? 
• Ingen formelle krav; lokale forhold avgjør 
• Forståelse – kommunikasjon – vurdering  
• Alle medisinske forhold kan ikke gjøres om til 

prosedyrer 

Intervjueres kompetanse 

• Mange faglige problemstillinger 
• Mange kommunikasjonsmessige utfordringer 

 
Utslagsgivende: 
 kunnskap/opplæring 
 erfaring 
 tilgjengelig ekspertise 
 tilgjengelige prosedyrer 

Hva er 
viktigst? 



 

Eksempel på prosedyre 

 



 

Omfattende opplæring 

• Opplæring av erfarne intervjuere ved 
tappeseksjonen 

• Prosedyrer 
• Kurs som dette 



 

Fortrolighet og straff (?) 

• Blodgivere som har skjult helt nødvendig 
informasjon om risiko (løyet) har blitt tiltalt i 
andre land 



 



Ny blodgiver – flergangsgiver 

• Informasjon om alle forhold knyttet til 
blodgivning må man ikke gi hver gang, men 
det må dokumenteres at den er gitt 

• Vi må huske at mye informasjon antagelig er 
glemt 

• Regler som er blitt endret underveis… 
• Kontrollspørsmål? Åpne/lukkede 



Det elektroniske spørreskjema og 
blodgiversamtalen 

• Elektronisk skjema skal gi mulighet til mer 
informasjon og mer målrettet utspørring 
– Behov for kontrollspørsmål? 
– Mulig å svare feil/for fort/misforstå spørsmål også 

her… 
 

• Krav til signatur 

Konklusjoner 

• Blodgiversamtalen er utfordrende 
 juridisk 
 «faglig» 
 kommunikasjonsmessig 

• Lovverket sier ikke hvordan disse 
utfordringene skal takles, men at de skal takles 

• Omfattende opplæring er derfor et krav 


