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Lene Haugnæss
Fagansvarlig bioingeniør ved 
Enhet for blodgivning ved 
blodbanken, St.Olavs hospital

Erfaringer nytt 
spørreskjema for 

blodgivere

Erfaringer nytt spørreskjema

• Erfaringer nytt spørreskjema for blodgivere-
Veileder utgave 7.3.17
- Tatt i bruk 15/5/2017
- Ikke EHD (Trondheim)

• Nye retningslinjer ang MSM og personer som 
selger/har solgt seksuelle tjenester(prostituerte).
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Spørreskjema

Ny inndeling

Legitimasjon fremvist: Hakes av ved fremvist legitimasjon.

Ny ingress: Kortere ingress på nytt spørreskjema

Ny tekst lagt til under ingress: Ta kontakt med blodbanken hvis du blir syk (forkjølelse, omgangssyke, feber etc.) den 
første uken etter blodgivning.

«BESVARES KUN AV NYE BLODGIVERE»

Ny blodgiver – nyregistrering ( kun intervju og prøvetaking).

1.gangsgivere og etablerte blodgivere trenger ikke svare på disse spørsmålene.

Erfaringer: forvirrende for 1.gangs blodgiver. De fleste 1.gangs givere besvarer også denne delen

«OPPLYSNINGER OM DIN HELSETILSTAND»

Første spørsmål: Har du vært frisk siden forrige blodgivning        (Jeg er ny blodgiver.)

Erfaringer: 1.gangs blodgiver haker av for «ny blodgiver»

Spørreskjema

«UTENLANDSOPPHOLD»

Spørsmål 1:  Har du siden forrige blodgivning vært i utlandet ? Hvis ja, i hvilket land      (Jeg er ny blodgiver). 

Erfaringer: 1.gangs blodgiver haker av for ny blodgiver og besvarer ikke spørsmålet…

Mange etablerte blodgivere svarer nei på utenlandsopphold, selv om de har vært i utlandet.

«BESVARES KUN AV KVINNER»

Amming utelatt. 

Tre spørsmål slått sammen til to.

Erfaringer: Som tidligere, enkelte tenker ikke at de har vært gravid hvis de har tatt abort.
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Spørreskjema
KARTLEGGING AV SMITTERISIKO

Svar alternativ:  «Vet ikke» på et utvalg av spørsmålene. 

Har du eller noen i familien hatt Creutzfeldt-Jakob sykdom eller variant CJD(kugalskap)?

Har du de siste 2 år hatt alvorlige infeksjonssykdommer?

Har du fått blodoverføring? Hvis ja, i hvilke(t) land?

Har du noen gang hatt hiv infeksjon, hepatitt b –infeksjon, hepatitt c infeksjon eller syfilis, etter hatt utslag i test for noen av disse 
sykdommene?

Har du noen gang hatt malaria eller annen tropesykdom?

Har du de siste 6 måneder bodd i samme husstand som en person som har hepatitt B eller Hepatitt C?

Har du de siste 6 måneder fått blod/kroppsvæske fra andre på slimhinner eller skadet hud, evt. stukket eller skåret deg på en
gjenstand forurenset med dette?

Har du de siste seks måneder blitt bitt av flått?

Spørreskjema

Samtykke:

 Godtar du at anonymiserte prøver av ditt blod brukes til forskning og føres ut av Norge?
( Du er velkommen som blodgiver enten du svarer ja eller nei. Blodbanken kan gi informasjon om aktuelt 
forskningsprosjekt)

 Enkelte livsviktige legemidler fremstilles fra deler av blodet(plasma). 
Samtykker du i at ditt plasma føres ut av Norge for slik produksjon?

Erfaringer:

Avsnittet:  «Samtykke» under feltet for «Tilleggsopplysninger».
Flere mot tidligere som ikke haker av her. Lettere å overse. 
Mindre spørsmål fra blodgivere ang plasma ut av Norge for legemiddelproduksjon.
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Spørreskjema

Nederst på side 2:
 Jeg har besvart spørreskjemaet ærlig og oppriktig

 Jeg har lest utdelt informasjonsmateriell og blodgivning og ønsker å gi blod

 Jeg samtykker i at mine personopplysninger og helseopplysninger registreres i blodgiverregisteret

• Dato og blodgivers underskrift.

• Jeg gir blodbanken tillatelse til å innhente ytterligere helseopplysninger om:

• Signeres av giver ved behov for å sjekke journal.

• Felt for Hb, BT og puls fjernet. 

Helt nederst utenfor rammen; konklusjon, dato og intervjuers underskrift.

Erfaringer

Mange spørsmål ang samtykke for innhenting av ytterligere helseopplysninger. 

Spørreskjema - erfaringer

Flere av spørsmålene på foregående spørreskjema var vanskelig/uklar å forstå for 
blodgiver. Eks:

 Har du piercing i slimhinne?

-Har du piercing i slimhinne som nese, tunge,leppe,kinn eller kjønnsorganer?

• Vært syk eller hatt feber?

-Vært syk ( f. eks feber, forkjølelse, diare eller oppkast)?

• Har du i løpet av de siste 4uker brukt medisiner?

-Har du de siste 4 uker brukt medisiner( f.eks. Ibux, Paracet og faste medisiner) eller fått 
vaksine?
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Spørreskjema – erfaringer 

• Har du i løpet av de siste 6 måneder hatt seksualpartner som har bodd mer enn ett år 
sammenhengende utenfor Norden?
- Har du de siste 6 måneder hatt seksuell kontakt med en person som du vet har bodd mer enn ett år sammenhengende 
utenfor Norge?

• Har du brukt narkotika en eller flere ganger de siste 12 måneder?
- Har du de siste 12 måneder brukt narkotika en eller flereganger (røyking, sniffing, tabletter, væsker o.l.)?

• Har du i løpet av de siste seks måneder hatt ny seksualpartner?
– Har du de siste seks måneder hatt ny seksualpartner eller tilfeldig seksuell kontakt( samleie, oral-/analsex)

Spørreskjema – erfaringer 

Flere spørsmål i et spørsmål;

«Har du de siste 6 måneder fått akupunktur, behandling med sprøyter eller nåler, 
tatovering(også permanent make-up), piercing eller hull i ørene?»

Erfaringer

Giverne leser kun første del av setning og ikke resten…

SIDE 2.»Kartlegging av smitterisiko»

Spørsmålene delt inn i 5 bolker, erfart at flere givere leser kun « Har du osv….» 
for hele rekka nedover.
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Endring kontrollspørsmål

1. Har du i løpet av de siste 4 uker vært syk(f. eks forkjølelse, sår hals, annen infeksjons

sykdom) eller hatt feber? Beholdt

2. Har du åpne sår som f.eks. munnsår eller har du eksem?  Fjernet

3. Har du vært til legeundersøkelse for utredning eller behandling siden forrige blodgivning?

Fjernet

4. Har du i løpet av de siste fire uker brukt medisiner inklusive reseptfrie medisiner (f.eks. ibux, paracet) eller tar du 
medisiner daglig? Fjernet

5. Vært utenfor Norden de siste 4 uker? Ekstra spørsmål om seksualpartner har vært utenfor Norden de siste 3 mnd
må bevares så lenge Zikasmitte forekommer. Omformulert

Nye kontrollspørsmål

• 1. «Ditt blod vil bli brukt i pasientbehandling og det er derfor viktig å avklare forhold som 
gjør at blodet evt kan være til skade for pasienten. Er alle spørsmålene på spørreskjema 
lest og forstått?»

• 2. «Har du i løpet av de siste 4 uker vært syk (f. eks forkjølelse, sår hals, annen 
infeksjonssykdom) eller hatt feber?»

• 3. «Har du eller din seksualpartner vært utenfor Norden de siste 3 måneder?»
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Caser

En giver hadde en seksualpartner fra Filippinene, vært sammen i 3 år. Har på foregående utgave av 
spørreskjema svart nei på spørsmål: 

«Har du i løpet av de siste seks måneder hatt seksuell kontakt med en person som har bodd mer enn et år 
sammenhengende utenfor Vest Europa ? « 
- På nytt spørreskjema hadde giver krysset av ja. Spørsmål bedre formulert.

En giver hadde gitt blod 14 ggr med piercing i tunga- registrert i 2011. Hadde på foregående utgave av 
spørreskjema svart nei på piercing i slimhinne. 
På nytt spørreskjema svart ja( spørsmålet er bedre presisert mht slimhinne).

Caser
Blodgiver gitt 1 gang før med piercing i tunga. På foregående utgave av spørreskjema svart nei.
Svarte ja på det nye spørreskjema. 

Blodgiver bodd i Bolivia fra giver var 3-6,5 år. 
På foregående utgave av spørreskjema svart Norge på spørsmål: 

I hvilket land er du født og oppvokst ? 

På nytt spørreskjema er spørsmålet delt i to spørsmål: 

Hvor er du født? 

Hvor bodde du fra du var 0-5?

Da opplyste giver om opphold i Bolivia.
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Spørreskjema

• Spørsmål som ikke er i samsvar med den  veilederen: 
«Har du de siste 6 mnd. bodd i samme husstand som en person som har hepatitt B eller Hepatitt C?»

Veileder sier: 

«Personer som bor eller har bodd i samme husstand som en person som er HBsAg positiv: Minimum 6 
måneders karantene etter at blodgiver eller den som var HBsAg positiv flyttet, med mindre giveren er vaksinert 
mot hepatitt B. «

Vi tar ikke hensyn til Hepatitt C, feil på spørreskjema.

Spørreskjema

Ny utgave av spørreskjema vil ikke avdekke om etablerte blodgiver har en mor født i Amerika 
sør for USA som hadde siste blodgiving før 16.juni 2014 (ny veileder og nytt spørsmål).

Spørsmål endret fra

«Er du født i Amerika sør for USA» til «Er du eller din mor født i Amerika sør for USA?»

Når disse kommer for å gi blod vil de ikke besvare første avsnittet « Besvares kun av nye 
blodgivere».

Gjelder kun de som hadde forrige blodgiving/nyregistrering før 16/6/2014.
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Erfaringer

• Menn som har eller har hatt seksuell kontakt med menn skal ikke gi blod; minimum 12 mnd. 
karantene etter siste seksuelle kontakt (med annen mann).

• Kvinner som har eller har hatt seksuell kontakt med menn som har sex med menn skal ikke 
gi blod: Minimum 6 mnd. karantene etter siste seksuelle kontakt (med mann som har hatt sex med 
menn).

Unntak: Kvinner som har fast mannlig seksualpartner som har hatt sex med menn, kan gi når det er 
mer enn 12 mnd. siden mannen hadde sex med andre menn.

Erfaringer

• Personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester skal ikke gi blod; minimum 12 
mnd. karantene etter siste seksuelle kontakt(siste salg av seksuelle tjenester).

• Personer som har eller har hatt seksuell kontakt med personer som selger/har solgt 
seksuelle tjenester skal ikke gi blod; Minimum 6 mnd. karantene etter siste seksuelle 
kontakt (med person som har solgt seksuelle tjenester).

Unntak: Personer som har en fast seksualpartner som tidligere har solgt seksuelle tjenester, kan 
gi blod når det er mer enn 12 mnd. siden salg av seksuelle tjenester
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Oppsummering - erfaringer med nytt spørreskjema 

• Gjennomgående mer presise/tydelige spørsmål til blodgiver.

• Svar alternativ « vet ikke» benyttes

• Side 2, leser ikke ferdig spørsmålet eller «skummer» gjennom spørsmålene

• Lite plass til å notere på spørreskjema

• Antall spørsmål redusert fra 60 til 48

• Bruk av elektronisk spørreskjema vil gi en stor fordel

Oppsummering

• Blodbank bør gi tydelig informasjon om at vi ikke har tilgang til blodgiver 
sin journal hos fastlege eller sykehus.

• Blodbank bør gi tydelig informasjon om at avklaring om å gi blod eller 
ikke må gjøres av blodbank og ikke annet helsepersonell

• Blodbank bør tydelig gi informasjon om at vi ikke tester på «alt»

• Informasjon, informasjon, informasjon!
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Takk for oppmerksomheten!


