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1 Overordnede samarbeidsutvalg ved ASU og Direktørmøte, har besluttet at retningslinjer innen fagspesifikke områder som 

innebærer en utfylling og konkretisering av allerede inngåtte avtaler mellom partene, behandles og godkjennes av SU/SF, dog 
slik at godkjenning krever enstemmighet. 



 

1.  Bakgrunn for retningslinjen 
Ahus tilbyr blodtransfusjoner utenfor sykehus i samarbeid med kommunene i opptaksområdet. Dette 
er i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringer om å gi helsetjenester utenfor sykehus. Sårbare 
pasienter trenger tjenester som er arenafleksible hvor sykehus og kommune legger til rette for å kunne 
gi tjenester der det er mest hensiktsmessig. 

 
2.  Intensjonen med retningslinjen 
Intensjonen med retningslinjen er å sikre gode rutiner og at alle parter er innforstått med sitt ansvar og 
sine oppgaver ved gjennomføring av blodtransfusjon utenfor sykehus.  

 
3. Ansvar 
3.1 Ansvar Ahus 

 Opprette dialog med helseinstitusjonen i kommunen som skal utføre blodtransfusjonen for å avtale:  
o Undervisning og opplæring til helsepersonell i kommunen. 
o Koordinering og planlegging av blodtransfusjon utenfor sykehus.  
o Bistand ved behov for medisinsk faglig vurdering/rådgivning knyttet til blodtransfusjon. 

 Utarbeide og oppdatere e-læringskurs. 

 Prosedyrer for transfusjoner utenfor sykehus:  
o Laboratoriehåndboka Ahus  
o Kompetansebroen «Transfusjoner utenfor sykehus»   

 
3.2 Ansvar kommunen 

 Gjøre seg kjent med retningslinjen og aktuelle prosedyrer: 
o Laboratoriehåndboka Ahus 
o Kompetansebroen «Transfusjoner utenfor sykehus»  

 Sikre opplæring og årlig re-opplæring av personell som skal utføre blodtransfusjoner.  

 Dokumentere transfusjonskompetansen. 

 Tilse at de helseinstitusjonene som skal utføre blodtransfusjon har tilstrekkelig antall 
transfusjonsansvarlige/superbrukere, både sykepleiere og medisinsk ansvarlig lege.  

 Ansvar for videreopplæring og vedlikehold av transfusjonskompetanse ved aktuell helseinstitusjon. 

  
4. Økonomi 
4.1 Kostnader som tilfaller Ahus: 

 Blodproduktene og tilhørende transfusjonssett. 

 Ressurser til undervisning og opplæring. 

 Ved behov - medisinsk faglig vurdering/rådgivning knyttet til blodtransfusjon.  

 Transport av blodproduktene.  

 
4.2 Kostnader som tilfaller kommunen: 

 Nødvendige medikamenter til en eventuell akutt transfusjonsreaksjon. 

 Ressurser til undervisning, opplæring og vedlikehold av kompetanse. 
 

5. Evaluering og revisjon 
Retningslinjen evalueres etter behov. SU ved arbeidsutvalget/SF har ansvar for å gjennomføre 
evalueringene og eventuelt revidere retningslinjen. 

 
Partene forplikter seg til å gi hverandre fortløpende tilbakemelding dersom det foreligger eller oppstår 
forhold som bør forbedres underveis. 

 
6. Ikrafttredelse og varighet 
Retningslinjen trer i kraft fra den datoen den er godkjent av SU/SF og løper inntil den på ny blir revidert. 

 

https://www.ahus.no/fag-og-forskning/tjenester/laboratorietjenester#laboratoriehandboker
https://www.kompetansebroen.no/article/transfusjoner-utenfor-sykehus/?o=oa
https://www.ahus.no/fag-og-forskning/tjenester/laboratorietjenester#laboratoriehandboker
https://www.kompetansebroen.no/article/transfusjoner-utenfor-sykehus/?o=oa

