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Blodbeställning inför planerad kirurgi LE 

Syfte och omfattning 
Patienter som ska genomgå större kirurgiskt ingrepp på Lasarettet i Enköping ska vara blodgrupperade. 

Nedanstående rutiner är överenskomna för normalfall. 

OBS: Operatör eller narkosläkare kan ordinera annan blodbeställning utöver dessa rutiner vid behov (till 

exempel lågt Hb). När BAS-test inte är godkänd för blodutlämning utan varje enhet blod måste MG-testas 

skall minst 2 enheter blod beställas. 

Blodgruppering ska ske inför följande ingrepp 
Kirurgi 

 Laparaskopisk kirurgi. Galla, IPOM, TEP 

 Öppen galla 

 Bukplastik 

 Bröstreduktion 

Gynekologi 
 VA  

 prolaps  

 Laparaskopier 

Ortopedi 
 Höft och knäplastik 

Urologi 
 Urologisk kirurgi TUR-P och TUR-B 

BAS-test ska utföras på patienter som ska genomgå 
 Höftprotes/knäprotes 

 TUR-P 

 TUR-B som är slutenvårdspatient 

 Hysterektomi 

 Bukplastik 

 Bröstreduktion 
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BAS-test och blodbeställning  
Utförs av kirurgavdelningen till operationsdagen, inför följande ingrepp 

 Höftprotes ensidig    2 E-konc 

 Höftprotes dubbelsidig  4 E-konc 

 Knäprotes ensidig   2 E-konc 

 Knäprotes dubbelsidig  4 E-konc  

 TUR-P    2 E-konc 

 TUR-B slutenvårdspatient  2 E-konc 

Rutin inför blodbeställning på kirurgavdelningen 
Koordinatorns ansvar: 

 Kontrollera att giltigt BAS-test och MG-test finns 

 Finns ingen giltig BAS- eller MG-test kontaktas patienten för att finna en lösning 

 Beställa blod  

Bastest/MG-test under vårdtid 
Patienten ska alltid ha giltig Bas-/MG-test under vårdtiden. Detta för att vid behov beställning av mer blod 

ska kunna göras så kostnadseffektivt och smidigt som möjligt via sjukresebuss alternativt taxi. Det blod 

som beställs till operationsdagen finns kvar på sjukhuset i 2,5 dagar innan det skickas tillbaka till 

Blodcentralen AS. Nytt blod kan eventuellt behöva beställas, gäller främst för ortopedpatienter med 

längre vårdtid än 3 dagar. 

Patienter som opereras måndag och tisdag tas det ny Bastest på morgonen efter operation. MG-test 

behöver tas oftare då den bara är giltig i två dagar. 

Avdelningskoordinatorn ansvarar för: 

 Att ny remiss stämplas till tisdag och onsdag morgon för provtagning av Bas-MG-test 

 Att patienterna har giltig Bas-/MG-test helgfri måndag-fredag, övrig tid patientansvarig 

sjuksköterska 

Övrig information 
Länk till dokument från Blodcentralen gällande blodtransfusion 
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