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Viktig 

• Det første møte med Blodbanken 
• Motivasjon 
• TILLIT 
• Lytterevne og kunnskap 
• GIVER- OG PASIENTSIKKERHET 



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. 

 

«Sette scenen» - få giveren til å forstå 
hvor spesiell situasjonen er 

• Transfusjon er en 
viktig del av 
medisinsk 
behandling 

• Den friske 
blodgiveren – den 
syke pasienten 



stikkord 

• «Føre var»-prinsippet 
• Fjellklatreren som blodgiver? 
• «Vår risikovurdering – ikke din» 
• Gruppevurdering versus individbasert 

risikovurdering 

«Sette scenen» – tenke gjennom 
intervjuerens rolle 

«Gjør som blodforskriften krever, ikke slik jeg 
mener» 
 
«Jeg kan ikke ha nulltoleranse for å gjøre feil» – 
Benchmarking? 



Kunnskap og forståelse 

• Kunnskap om risiko for å skade pasient og 
giver der det fins, ikke ta sjanser der det er 
usikkerhet 

• Forståelse for blodgiverens situasjon – uten at 
den som har reist 10 mil MÅ få gi blod 

Risikoatferd? 

• Et dømmende ord vi bør unngå? 
• Moralisme? 
• Diskriminering? 



Blodgiverutvelgelse 

• Spørreskjema 
• Intervju (Blodgiversamtalen) 
• Selveksklusjon/self-deferral 

Testregime/algoritme 

• Spørreskjema 
• Infeksjonstester* 
• Intervju 

– I tillegg til spørreskjemaet 
og virustestingen er 
blodgiverintervjuet vårt 
viktigste verktøy for å 
velge ut egnede givere og 
sikre trygge produkter. 

 



Spørreskjemaet – 
Evaluert av Kunnskapssenteret 2012 

Resultatene fra de kognitive intervjuene viser at enkelte 
spørsmål i blodgiverskjemaet ikke fungerer slik de har til 
hensikt å gjøre, og at det finnes flere forbedringsområder. 
Resultatene fra brukerundersøkelsen var mer positive, 
men disse vektlegges mindre av metodiske årsaker. 
 
Hovedfunnene i dette prosjektet viser at det er behov for 
enkelte justeringer av blodgiverskjemaet. Det anbefales 
en oppfølgingsprosess av denne kartleggingen for å 
videreutvikle skjemaet. Det er viktig at endringer av 
skjemaet og/eller opplegget testes gjennom kognitive 
intervjuer blant blodgivere før de implementeres. 

Nytt spørreskjema 2017 – 
Evaluert av Folkehelseinstituttet 

• Godt på vei til å bli et velfungerende skjema etter revideringen.  
• positivt at skjemaet er kortere og at spørsmålene er gjort enklere å svare på.  
• flere av spørsmålene er spesifisert og forklart ved bruk av eksempler.  
• «vet ikke»-kategori på flere av spørsmålene.  
• «det er behov for å vurdere enkelte justeringer før skjemaet implementeres.»  

– jobbes med layout for å tydeliggjøre spørsmålene og for å få et mer profesjonelt uttrykk.  
• Negativt: bruken av to kolonner for å få frem tidsperspektivet i skjemaet.  

– vanskelig å følge med på, og overgangen til nytt tidsperspektiv var ikke lett å få med seg.  
– heller forsøke å plassere overskriftene over spørsmålene.  

• Hele to tredjedeler la ikke merke til at de første seks spørsmålene kun skulle 
besvares av nye blodgivere.  

• Halvparten av informantene la ikke merke til teksten hvor det stod at man skulle ta 
kontakt med blodbanken dersom man ble syk første uken etter blodgivning.  

• Forvirrende med bruk av grå felter i svarkategorien «vet ikke».  
• Samtykkedelen ble oppfattet som uklar og vanskelig å forstå. Hvorfor man skal 

underskrive to steder?  



Spørreskjema og intervju i sammenheng 

• Nasjonale retningslinjer 
• Dokumentasjon  
• Hindre misforståelser 
• Personalet trenes i 

intervjuteknikk  
– avdekke risiko 
– Profesjonelle 

 
 

 

Hvorfor er blodgiversamtalen så 
viktig? 

• Formelle krav til blodgiverinformasjon 
(Blodforskriften) 

• Blodgivning som risikofaktor for blodgiver 
• Blodgivning som risikofaktor for pasienten 



Blodgiveropplæring 

• Blodforskriften:  
• Informasjon om 

– Blodets innhold 
– Blodgivning 
– Blodkomponentene og bruk av dem 
– Datasikkerhet 
– Avvisning 
– Testing og konsekvenser av testing 

Risikoanalyse: Blodgiveren 

• Hvilke risiki er det for blodgiveren? 
• Hvor alvorlige er disse? 
• Hvor ofte forekommer de? 
• Hvordan kan vi (blodbanken og blodgiveren) 

hindre blodgiverkomplikasjoner? 



Risikoanalyse: Pasienten 

• Overføre infeksjon? 
• Overføre annen sykdom? 
• Få blodgiveren til å sette seg i pasientens sted 

– betydningen av å være frisk ved tapping? 

Hjelper blodgiveropplæring? 

• Norge, 1983: HIV infeksjoner knyttet til 
årsaker 

• Samarbeid med Helseutvalg for lesbiske og 
homofile 

• 1985: To givere tester HIV positive 
• 1986-2017: 5 etablerte givere har testet HIV 

positiv 



• Tanzania, 2006 
• Nasjonalt blodgiverprogram støttet av AABB 

og CDC 
• «Donor education» prioriteres: 
• 30 % av de som hører blodgiverforedrag gir 

blod 
• 2 % av giverne anti-HIV positive (10 % i 2002) 

Selveksklusjon/self deferral 

• Etter tapping: Blodgiveren skriver under på 
(eller lar være) at blodet fra givningen kan 
brukes til transfusjon  

• Brukes ikke i Norge 



Er blodgiverutvelgelse effektiv? 

• Stopper givere med reiserelatert risiko 
(Germain M, 2002) 

• Reduserer hepatittrisiko og stopper iv 
stoffbrukere (Zou S, 2006) 

• Self-deferral reduserer risiko for HIV-
overføring (Urwijitaroon Y, 1996) 

• 25 % av giverne rapporterer ikke 
risikosituasjoner (Van der Bij AK, 2006) 

Er blodgiverutvelgelse effektiv? 

Blood Transfusion - 2 2016 
 
 
Blood donor selection in European Union directives: room for improvement 
  
Authors:  Wim de Kort, Wolfgang Mayr, Christof Jungbauer, Tomislav Vuk, Riin 
Kullaste, Erhard Seifried, Giuliano Grazzini, Jeroen de Wit, Gilles Folléa 
Pages:  101-108 
To cite this article:  Blood Transfus 2016; 14: 101-8 
Doi:  10.2450/2015.0148-15 

«the Authors suggest including allowance for differential deferral criteria 
throughout Europe, based on factual risk levels. There should be an accepted 
balance between donor and patient welfare, and also between risk to transfusion 
safety and risk of compromising the blood supply» 



Er blodgiverutvelgelse effektiv? 

“Changes to MSM donor deferral criteria should be based on 
sound scientific evidence. Safety of transfusion recipients should be the first 
priority, and stakeholder input should be sought.” 

Er blodgiverutvelgelse effektiv? 
 

Vox Sang. 2014 May;106(4):372-5. 
Allowing blood donation from men who had sex with men more than 5 
years ago: a model to evaluate the impact on transfusion safety in Canada. 
Germain M, Robillard P, Delage G, Goldman M. 
PMID: 24877223  

“Canada now allows donations from men who had sex with men (MSM) if their last 
sexual contact with a man was more than 5 years ago. We modelled the impact of 
this policy on supply and safety. Approximately 4500 new donors will be added and 
assuming compliance to the new policy remains unchanged, the worst-case scenario 
predicts the introduction of one HIV-contaminated unit in the inventory every 1072 
years. This change will entail negligible additional HIV risk to recipients. A five-year 
deferral will also protect recipients against the theoretical concern that MSM may 
represent a group at higher risk of sexually transmitted, emerging blood borne 
pathogens.” 



Norske forhold… 
• Journal of Blood Transfusion 

Volume 2012 (2012), Article ID 813231, 4 pages 
http://dx.doi.org/10.1155/2012/813231Research Article 

• Questionnaire-Related Deferrals in Regular Blood Donors in 
Norway 

• Håkon Reikvam,1 Kjersti Svendheim,2 Anne S. Røsvik,2,3 and Tor 
Hervig2,3 
 

“intercurrent illnesses, skin ulcers, and potential risk behavior are the most 
frequent reasons for deferral of regular donors. Strategized effort on donor 
education is needed, as “failure to donate” reduces donor motivation.” 
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Beskyttelse av blodgiveren 

Hvor hyppig er komplikasjoner ved 
blodgivning? 

• Alvorlige bivirkninger ved tapping av blodgivere i 
2015: 88 per 100 000 tappinger. 
– 126 systemiske reaksjoner, av dem 100 tilfeller av 

synkope, seks synkoper med traume og 13 alvorlige 
VVR. I tillegg ble det meldt om to citratreaksjoner, og 
fem andre systemiske reaksjoner.  

– Av 106 tilfeller av synkope, (52.4 per 100 000 
blodgivninger) var 34 tilfeller hos menn og 72 hos 
kvinner. 

– 51 lokale reaksjoner 
• Nerveirritasjon: 4 tilfeller hos menn, 10 hos kvinner 

 



Andre kilder… 
• 2-6 % av alle blodgivninger… 
• Newman 2003: Intervju av 1000 givere 3 uker etter fullblodgivning: 

36 % av givere hadde en eller flere bivirkninger. 
 
• TROLL 2009: 

– Kvinner har 2-3 x høyere risiko for å få komplikasjoner ved blodgivning 
enn menn 

• vist i mange studier (alle aldre, systemiske og lokale) 
– Yngre blodgivere har relativt større risiko for å få komplikasjoner enn 

eldre  
• Også vist i mange studier 

– Førstegangsgivere har ca 5 ganger høyere risiko for komplikasjoner enn 
flergangsgivere.  

• Samme tendens i mange studier 

Oppfølging 

• Betydning av å drikke under tapping 
• Betydning av å tilby «saltmat» ved tapping 
• Betydning av at blodgiveren gir beskjed ved 

uvelhet, smerter 
 



Tilby jernbehandling 

• Etisk riktig/forsvarlig? 
• USA – ny holdning til jerntilskudd 
• Danmark:  

 

Transfus Apher Sci. 2009 Dec; 41 (3): 165-9 



Effect of iron supplementation on iron status during the first week after blood donation. 
Røsvik AS, Hervig T, Wentzel-Larsen T, Ulvik RJ. 
Vox Sang. 2010 Apr;98(3 Pt 1):e249-56. doi: 10.1111/j.1423-0410.2009.01270.x. Epub 2009 Oct 28. 
PMID: 19874572  
 
The effect of blood donation frequency on iron status. 
Røsvik AS, Ulvik RJ, Wentzel-Larsen T, Hervig T. 
Transfus Apher Sci. 2009 Dec;41(3):165-9. doi: 10.1016/j.transci.2009.09.017. Epub 2009 Oct 9. 
PMID: 19819187  
 
Iron status in Norwegian blood donors: comparison of iron status in new blood donors registered in 
1993-1997 and in 2005-2006. 
Røsvik AS, Hervig T, Wentzel-Larsen T, Ulvik RJ. 
Vox Sang. 2009 Jan;96(1):49-55. doi: 10.1111/j.1423-0410.2008.01115.x. 
PMID: 19121198  
 

There is moderate quality evidence that rates of donor deferral due to low 
haemoglobin are considerably less in those taking iron supplements compared 
with those without iron supplementation, both at the first donation visit and at 
subsequent donation. Iron-supplemented donors also show elevated haemoglobin 
and iron stores. These beneficial effects are balanced by more frequent adverse 
events in donors who receive iron supplementation than in those who do not; this 
is likely to limit acceptability and compliance. The long-term effects of iron 
supplementation without measurement of iron stores are unknown. These 
considerations are likely to preclude widespread use of iron supplementation by 
tablets. Blood services may consider targeted use of supplementation in those at 
greatest risk of iron deficiency, personalised donation intervals and providing 
dietary advice. 

Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 3;(7):CD009532. doi: 
10.1002/14651858.CD009532.pub2. 



Hva sier Veilederen? 

«Eventuell jernbehandling av blodgivere må skje etter lokalt 
godkjente prosedyrer. Blodbanken er forpliktet til å beskytte 
blodgivere mot jernmangel og jernmangelanemi.»  

 
Og hva med hemokromatose? 
«Ev. blodgivning bør imidlertid bare utføres dersom det finnes 
et kostnadsnøytralt alternativ for terapeutisk tapping.»  

 

Hvordan beskytter blodgiversamtalen 
pasienten? 

• Infeksjoner generelt 
• Malaria 
• Borreliose 
• Chagas sykdom 
• vCreutzfeldt-Jacob sykdom 

 
• Føre var-prinsippet 
• Surrogatmarkør for risiko 



Det umulige spørsmålet 

• Har De hatt løs avføring………? 

Annet enn infeksjonsbeskyttelse? 

Allergi 
 



Annet enn infeksjonsbeskyttelse? 

Kreft 

Autoimmun sykdom 
A disease resulting from a 
disordered immune reaction in 
which antibodies are produced 
against one’s own tissues, as 
systemic lupus erythematosus or 
rheumatoid arthritis 

Annet enn infeksjonsbeskyttelse? 



Blodgivning og medikamenter 

• Medikamentbruk er tegn på 
sykdom/mangeltilstand 

• Substitusjonsmedikamenter 
• Velregulert «blodtrykkssykdom» 

Når kommunikasjon blir vanskelig… 

• Døve/hørselshemmede med behov for tolk 
• Fremmedspråklige med dårlig norskkunnskap 

 
• Spesialtrent personale som kan fange opp 

risikosituasjoner gjennom samtalen med blodgiver  
• man får ikke bli giver ved Blodbanken i Oslo før man 

behersker det norske språk godt nok. 
• Engelsk godtas heller ikke 
• Har vi lov til å kreve at blodgivere kan kommunisere på 

norsk?? 
 



Språkkrav/tolking 
«Hva er problemet? Tolk brukes andre steder på sykehuset?»  
• Ja, som en nødvendig del av pasientbehandlingen: 

– overbringe nødvendig informasjon mellom lege/helsepersonell og pasient 
– sensitiv informasjon reguleres av taushetsplikten 
– tilgang på tolk er en rettighet for pasienten 

 Tolk ved blodgivning? 
– blodgivning er frivillig, og fordrer et annet nivå av kommunikasjon.  
– Mangelen på et felles språk i blodgiversamtalen kan medføre en sikkerhetsrisiko for 

blodprodukter som skal gis til pasienter.  
– forhold som ikke blir tilstrekkelig avdekket kan også medføre risiko for blodgivers helse.  
 
Selv om tegnspråktolken både er profesjonell og har taushetsplikt, er det ikke sikkert at 
den hørselshemmede blodgiveren er åpen nok i samtalen der en tolk er tilstede.  Det kan 
være nyanser i det som blir sagt, måten blodgiver nøler eller «drar på det» ved svar på 
spørsmål, som gjør at våre medarbeidere skjønner at her skal det spørres nærmere.  
 
Introduksjon av et ekstra ledd for overføring av informasjon, øker utryggheten.  
 

Viktig å kjenne til: 

• https://helsedirektoratet.no/asylsokere-
flyktninger-og-innvandrere/helsepersonells-
ansvar-for-god-kommunikasjon-via-tolk 

• https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veiled
er-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-
personell-i-helse-og-omsorgstjenestene (IS-1924) 

• https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasie
nt-og-tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten 
(IS-0287) 
 



Vanskelige samtaler     
Givere som ikke får gi: 
• «Magefølelsen» 
• Upassende oppførsel i Blodbanken 
• Mistanke om løgn/usannheter 
• «Snakke med legen neste gang»… 

 
• Dersom noen føler seg diskriminert kan vi bare beklage det. 

Det er dessverre mange som ikke får lov til å gi blod av ulike 
grunner.  

• Det er ingen rettighet å gi blod, men det er en 
pasientrettighet å motta et blodprodukt som er så sikkert 
som mulig. 

 
 

Intervjuets dikotomi 

Menneskelig faktor 
• Individuell og skjønnsmessig 

vurdering 
• Oppfatte nyanser 
• Sikre riktig forståelse av 

spørsmålene 
• Forklare hvorfor 
• Service 

 
• Må utøves av menneske 

Kontroll og godkjenning 

• Håndheving av 
Blodforskriftens krav 

• Formell og ansvarlig 
godkjenning 

• Dokumentasjon  
• Kontroll av bestilte prøver 

 
• Kan utføres av maskin 



Konklusjoner 

• Blodgiversamtalen er et unikt kontaktpunkt 
med giveren 

• Blodgiversamtalen er den viktigste delen (?) av 
blodgiverutvelgelsen 

• Vi må være villige til å ta ny kunnskap inn over 
oss 


