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SAMMANFATTNING 

Cirka 500 000 blodenheter transfunderas i Sverige varje år. Uppskattningsvis får mer än 

100 000 patienter blod varje år vilket motsvarar cirka två blodenheter per transfunderad 

patient. Modern blodtransfusionsbehandling utgår från en metod där blodkomponenter 

avskiljs från givarblodet och patienter får bara de blodkomponenter de behöver enligt 

ordinationer. De blodkomponenterna som vanligtvis används är erytrocytkoncentrat, plasman 

och trombocytkoncentrat. Kirurgiska ingrepp, trauman och olycksfall, 

brännskadebehandlingar, tumör- och leukemibehandlingar, förlossningsblödningar, blodbyte 

på nyfödda, anemier är exempel på tillstånd som kräver blodtransfusionsbehandling. 

Blodtransfusion är en säker behandling men medför vissa risker, bland annat immunologiska 

eller/och icke-immunologiska transfusionsreaktioner.  

Förutsättningar för att kunna ge god och säker vård i samband med blodtransfusion är att 

vårdgivare har rätt kompetens inom detta område samt förståelse för hur blodtagarna ställer 

sig till behandlingen. 

Syftet med arbete var att beskriva allmänhetens kunskaper och inställningar till 

blodtransfusion. 

Metoden som valdes för att besvara studiens syfte var en litteraturbaserad studie. Artiklarna 

söktes i databaserna PubMed och CINAHL. Arton vetenskapliga artiklar som publicerats 

under de senaste tio åren inkluderades i resultatet. 

Studiens resultat visade att det rådde brist på kunskap hos allmänheten gällande 

blodtransfusion vilket ledde till en överdriven rädsla för att drabbas av en transfusionöverförd 

infektion. Vidare framkom det att allmänheten föredrog autolog framför allogen 

blodtransfusion däremot valde deltagarna allogen blodtransfusion framför konstgjorda 

alternativ som bedömdes vara onaturliga. Resultatet visade ytterligare att information i 

samband med behandlingen påverkade positivt både kunskap och inställningar till 

blodtransfusion hos deltagarna. 
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BAKGRUND 

Blodtransfusion är en viktig livräddande åtgärd och en del av modern sjukvård. Enligt 

Glenngård och Persson (2006) transfunderades 451 999 enheter erytrocytkoncentrat i Sverige 

år 2002 där andelen autolog behandling motsvarade 0,13 procent av alla transfunderade 

enheter. Uppsattningsvis får mer än 100 000 patienter blod varje år vilket motsvarar cirka två 

blodenheter per transfunderad patient (Socialstyrelsen, 2010). Sextiofem procent av alla 

patienter som får transfusionsbehandling är över 65 år samt att 25 procent av patienterna har 

cancerdiagnoser (Tynell, Norda, Montgomery & Björkman, 2005). 

Allogen blodtransfusion är en medicinsk behandling som innebär överföring av humana 

blodkomponenter från en person till en annan, d.v.s. att blodgivare och blodmottagare är olika 

personer (SOSFS, 2009: 28). Modern blodtransfusionsbehandling utgår från en metod där 

blodkomponenter avskiljs från givarblodet och patienter får bara de blodkomponenter de 

behöver. De blodkomponenter som vanligtvis används är erytrocytkoncentrat, plasman och 

trombocytkoncentrat (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). Erytrocytkoncentrat förbereds 

från helblod genom att ta bort en del av plasman; på så sätt ökas koncentration av de röda 

blodkropparna (Sharma, Sharma & Tyler, 2011). Plasma är den vätskan som blir kvar när 

erytrocyterna avskiljts från blodet. Plasman innehåller alla koagulationsfaktorer. Efter 

framställning fryses plasman ned för att förhindra inaktivering av koagulationsfaktorerna 

(Almås et al., 2011; Björkman & Karlsson, 2008). Trombocytkoncentrat innehåller plasma 

med trombocyter. Det skall förvaras vid 20-24 °C och måste ständigt hållas i rörelse för att 

förhindra att trombocyterna klumpar ihop sig (Contreras, 2009).  

Blodtransfusionens historia 

De första experimenten med att överföra blod från ett djur till ett annat djur utfördes på 1600-

talet. En av de inblandade i djurexperimenten var den franske matematikern Jean Baptiste 

Denis. Det dröjde inte länge innan han började överföra blod från djur till människa. Alla 

försök misslyckades och patienterna dog. År 1668 hade dödsfallen efter blodöverföring blivit 

så många att franska staten förbjöd blodöverföring (Haeger, 1988). Efter drygt hundra år blev 

blodtransfusion aktuellt igen. James Blundell, förlossningsläkare och fysiolog, utförde den 

första framgångsrika mänskliga blodtransfusion år 1825 (Baskett, 2002).  

Den avgörande vändningen i transfusionens historia kom genom upptäckten av 

blodgrupperna. År 1901 upptäckte immunologen och patologen Karl Landsteiner att 

människan tillhörde endera av tre blodtyper. De kallades blodgrupp A, B och 0 (noll). Året 

därpå tillfogades ytterligare en blodgrupp, AB, av Decastello). Landsteiner och Decastello 

påvisade att blodet normalt innehåller vissa antikroppar som kallas agglutininer och som är 

riktade mot speciella typer av blodkroppar. Tillförs olämpliga blodkroppar till individer som 

har agglutininer riktade mot dessa, klumpas de samman och komplikationer inträffar som 

liknar dem som hade iakttagits vid tidigare transfusioner. Genom att ge grupplikt blod kan 

man eliminera transfusionsriskerna. Det visade sig också att blodgruppen 0 saknar 

agglutininer och därför kan bärare av denna blodgrupp kan ge blod till alla (Haeger, 1988). 

Utöver A- och B-antigenerna finns andra antigener på erytrocytmembranet och andra 

antikroppar i plasma som det måste tas hänsyn till vid en blodtransfusion. Ett av de 

antigensystemen är rhesus- systemet (Rh-systemet) som upptäcktes 1939. Det finns flera 

erytrocytantigener inom rhesus- systemet, men de flesta antigener är svaga. D-antigenet, som 

kallas Rh-faktorn, är däremot ett starkt antigen. Personer som har Rh-faktorn kallas Rh-

positiva (Rh +) och de saknar denna faktor kallas Rh-negativa (Rh -). Rh-negativa personer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tynell%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norda%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montgomery%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bj%C3%B6rkman%20A%22%5BAuthor%5D


2 

 

har inte naturligt förekommande antikroppar mot D-antigenet, de bildas först efter 

immunisering. Rh(D)-negativa personer som har fått Rh-positivt blod en gång kan inte 

exponeras för det igen. Patientens antikroppar mot D-antigenet framkallar då 

transfusionsreaktion: erytrocyterna hemolyseras (Almås et al., 2011; Sand, Sjaastad, Haug & 

Bjålie, 2006).  

Medicinsk forskning tog fart under andra världskriget och utvecklades under decennier till 

den moderna transfusionsbehandlingen som används fram till idag (Lindskog, 2000). 

Blodkomponentsbehandling fick på 1980- talet ett stort bakslag då HIV/aids- infektion var ett 

faktum. År 1982 kom de första rapporterna om att patienter hade smittats med aids via 

blodprodukter och blodtransfusion. Denna händelse satte fart på en intensiv debatt om 

blodsmitta. År 1985 bestämdes det att allt givarblod skall testas avseende sjukdomsvirus 

(Lindskog, 2000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Indikationer 

Blodtransfusion ska endast ges efter noggrant övervägande. Risken med att avstå 

blodtransfusionen skall överväga de risker som blodtransfusion innebär samt att alternativ 

behandlig saknas (Oldham, Sinclair & Hendry, 2009).  

Syftet med erytrocyttransfusion är att förbättra syrgastransport från lungorna till vävnaderna 

samt ersätta blodförlust. Indikationer för infusion av erytrocytkoncentrat är blodförluster som 

överstiger 30 procent av patientens blodvolym och svåra anemier. Plasmatransfusion är 

relativt vanligt och ges till patienter med blödningar där PK(INR) - värdet som visar hur 

många gånger koagulationstiden är förlängd ligger över 1,6 samt till patienter som står på 

antikoagulantia och ska genomgå en akut operation (Sharma et al., 2011). 

Koagulationsproblem och behandling av immunologiska sjukdomar är andra indikationer för 

plasmatransfusion (Björkman och Karlsson, 2008). Trombocytkoncentrat ordineras 

framförallt för att förhindra blödningar hos patienter med trombocytopeni (lågt 

trombocytvärde) eller trombocytdefekter (Sharma et al., 2011). 

Alternativ till allogen blodtransfusion 

Ökad efterfråga på givarblod driver utvecklingen av alternativa lösningar till blodtransfusion. 

De alternativ som oftast används är autolog blodtransfusion och konstgjort blod. Andra 

tillgängliga behandlingar är erytropoietininjektioner, järntillskott, justering av pre- och 

perioperativ medicinering såsom antikoagulantia och icke-steroida antiinflamotoriska 

läkemedel etc. (Kleinert, Theusinger, Nuernberg & Werner, 2010). 

Autolog blodtransfusion 

Ett alternativ till allogen blodtransfusion är autolog blodtransfusion vilket innebär att 

patientens eget blod tillförs istället för produkter från blodgivare. Autolog transfusion används 

oftast i samband med kirurgiska ingrepp och kan ske på olika sätt, bl.a. genom att återvinna 

blod från skadeområdet och att använda blod som tappas i direkt anslutning till operationen 

eller månader innan ingreppet (Björkman & Karlsson, 2008; Contreras, 2009). Vanligtvis 

donerar patienter sitt eget blod fyra till sex veckor innan ingreppet vid olika tillfällen om 

förväntad blodförlust under operationen beräknas överstiga 1,5 liter. Under tiden får patienten 

järntillskott. Blodet kontrolleras för infektioner och förvaras vid 4° C. Sparat blod kan 

tillföras under operationen eller postoperativt (Kleiner et al., 2010; Mehta & Hoffbrand, 

2009). 
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Det finns en del nackdelar med autolog blodtransfusion. Preoperativ självdonation kan 

resultera i allvarig anemi efter ingreppet om blodet som hade tappats inte infunderas till 

patienten (Forgie, Wells, Laupacis & Fergusson, 1998). Risk att bli exponerad både för 

autolog och allogen blodtransfusion är större för patienter som predonerat sitt blod (Henry et 

al., 2002). Vidare noteras också att autolog blodtransfusionsbehandling kostar samhället mer i 

jämförelse med allogen eftersom upp till 50 procent av predonerat blod inte används. Det kan 

även vara besvärligt för patienter med extraresor till sjukhus för att tappa blodet (Vanderlinde, 

Heal & Blumberg, 2002). 

Konstgjort blod 

Termen konstgjort blod kan vara missvisande eftersom den omfattar produkter som ersätter 

erytrocytkoncentrat; det finns inte syntetiska alternativ till human plasma eller 

trombocytkoncetrat. Därmed används ibland termen syntetiska syrebärare istället i 

vetenskaplig litteratur. En syntetisk syrebärare skall ha samma egenskaper som erytrocyter: 

t.ex. förmåga att ta upp syre i lungorna och transportera till vävnader, vara stabil vid kropps- 

och rumstemperatur och inte framkalla några allergiska reaktioner hos mottagare. Därtill skall 

det vara lätt och billigt att producera (Contreras, 2009). Det finns två helt olika tekniker för att 

producera konstgjort blod. Det kan tillverkas på extrakt av hemoglobin från människa eller 

nötkreatur. Erytrocyternas cellmembran förstörs och hemoglobinet avskiljs och renas. Sedan 

tillsätts hemoglobinet till vätska och är redo för transfusion (Björkman & Karlsson, 2008; 

Ferguson et al., 2008). En annan metod är att använda perfluraner som är inerta molekyler 

bestående av kol och fluor atomer och ser ut som klar, färglös vätska. Stora volumer av 

respiratoriska gaser kan lösas upp i perfluran emulsion och transporteras till vävnader 

(Contreras, 2009; Spahn, 1999) 

Komplikationer 

Komplikationer av immunologisk samt icke-immunologisk karaktär kan uppstå i samband 

med blodtransfusion (Contreras, 2009; McClelland, 2007). En del komplikationer kan inträffa 

i direkt anslutning till transfusionen, andra veckor, månader och även år efter behandlingen.  

(Hodgkinson, Fitzgerald, Borbasi & Walsh, 1999; Sharma et al., 2011).  

Immunologiska komplikationer 

Till immunologiska komplikationer hör hemolytisk transfusionsreaktion, febrila reaktioner, 

transfusionsrelaterad lungskada, posttransfusionspurpura och allergiska reaktioner som klåda, 

urtikaria samt anafylaxi (Contreras, 2009). Allergiska reaktioner är den vanligaste 

transfusionskomplikationen. De uppstår vid ett till tre procent av transfusionerna. Orsaken till 

allergiska reaktioner är att mottagaren har antikroppar mot något av plasmaproteinerna i given 

enhet. Klåda och urtikaria är vanligen ofarliga reaktioner medan anafylaxi är ett livshotande 

tillstånd med tidiga symtom som yrsel, illamående och heshet. Hemolytiska reaktioner 

inträffar då mottagarens immunförsvar angriper och förstör tillförda erytrocyter. Vid akut 

hemolytisk reaktion påvisas symtom som feber, frossa, stelhet, illamående, smärta i 

lumbalregionen, oliguri, anuri och akut blodtrycksfall inom 24 timmar efter transfusionen. 

Det kan vara livshotande och kräver omedelbara åtgärder. Incidensen är ett till fem fall per 

50000 utförda blodtransfusioner (Sharma et al., 2011). Fördröjda hemolytiska reaktioner 

beror på att mottagaren har antikroppar mot någon av erytrocyternas antigen. Dock är 

koncentrationen så liten att det inte är möjligt att upptäcka dem i förväg. Under tiden ökar 

antalet antikroppar och symptom som feber, minskat Hb värde och i mycket sällsynta fall 

oliguri utvecklas (Contreras, 2009). Vanliga symtom vid febrila reaktioner är frossa och 
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temperaturstegring på cirka en °C. Eftersom feber kan vara ett första tecken på andra 

livshotande reaktioner är det viktigt att utesluta hemolytisk transfusionsreaktion och sepsis. 

Febrila reaktioner inträffar i 0,31 procent av fallen (Lavoi, 2010). Mekanismen bakom 

transfusionsrelaterad lungskada är inte helt kartlagd. Symptomen uppträder inom sex timmar 

efter transfusionen i form av massivt lungödem. Reaktionen inträffar i ett fall per 3 000-5 000 

transfusioner och i 5-10 procent av fallen med dödlig utgång (Contreras, 2009; Sharma et al., 

2011). Posttransfusionspurpura är en mycket sällsynt komplikation som kännetecknas av svår 

trombocytopeni. Den uppstår i ett fall per 700 000 transfusioner (Contreras, 2009).  

Icke-immonologiska komplikationer 

Icke-immunologiska komplikationer omfattar virusöverföring, bakterieöverföring som kan 

resultera i sepsis, cirkulationsöverbelastning, hypokalcemi etc. (Björkman & Karlsson, 2008). 

Bakteriell kontamination som är orsaken till bakterieöverföring är också mycket ovanlig. Nya 

goda huddesinfektionsrutiner har minskat kontaminationsrisken avsevärt (Almås et al., 2011).  

Lungödem, hosta och dyspné är tecken på cirkulationsöverbelastning. Risken att få 

cirkulationsöverbelastning i samband med blodtransfusion har ökat i jämförelse med andra 

komplikationer de senaste åren (Lavoi, 2010). Hypokalcemi uppstår när patientens 

kalciumjoner binds till citratet som tillsätts till givarblodet för att förhindra att det koagulerar. 

Risken kan minskas genom att värma upp blodet innan transfusionen (Björkman & Karlsson, 

2008). 

Smittöverföring via blodtransfusion 

Virus kan överföras med givarens blod och orsaka infektionssjukdom hos patienten. De 

vanligaste virussjukdomarna är HIV, hepatit B och hepatit C virus samt cytomegalovirus. 

Detta är en mycket ovanlig åkomma och risken att få en virussjukdom i samband med 

blodtransfusionen anses vara obefintligt. Forskare hävdar dock att situationen kan förändras 

eftersom den globala uppvärmningen, globalisering och växande befolkning kan bidra till 

uppkomsten av nya virus och andra ännu inte beskrivna smittämnen (Lavoi, 2010).  

Transfusionsöverförda infektioner var inte ovanliga förut: de första fallen av överföring av en 

blodsmitta genom blodtransfusion rapporterades redan på 1920-talet och gällde malaria. 

Testning för transfusionsöverförda infektioner började 1969 med testning för Hepatit B-

antigen (Dwyre, Fernando & Holland, 2011). Efter införandet av testet har förekomsten av 

posttransfusion Hepatit B-virus minskat dramatiskt (Perkins & Busch, 2010). Risken att få 

posttransfusion hepatit B-virus mellan 1991-1993 var 1: 63 000, däremot var risken år 2001 

ca 1:205 000 (Schuetz & Roback, 2003). I nuläget uppskattas risken vara mellan 1:282 000 

och 1:357 000 i västvärlden (Dwyre et al., 2011). 

Trots att allt blod kontrollerades under 1970-talet för hepatit B-virus utvecklade 10 procent av 

blodmottagarna symtom av posttransfusion hepatit. Hepatit C-virus (HCV) var den 

bakomliggande orsaken. Först på 1990-talet utvecklades testmetoder för HCV, det visade sig 

att blodtransfusion var ett vanligt sätt av HCV överföring. Det är tack vare den nyare teknik 

risken för posttransfusion HCV uppskattas att vara mycket låg, ca 1:2 000 000 i jämförelse 

med 1970-talet då risken var 1:10 (Dwyre et al., 2011; Perkins & Busch, 2010). 

De första fallen av aids rapporterades 1981. Det ansågs vara en sjukdom som drabbade bara 

homosexuellt män som var aktiva. Bara ett år senare dök några vetenskapliga artiklar upp där 

möjligheten att få sjukdomen via blodtransfusion diskuterades. I USA år 1983 släpptes nya 

riktlinjer för blodgivning: homosexuella som bedömdes vara i riskzonen d.v.s. var sexuellt 

aktiva och hade många anonyma partners uppmanades att avstå bloddonation. Först 1985 var 
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antikroppstest tillgänglig för blodbanker. Uppskattningsvis var risken att få sjukdomen via 

blodtransfusion på 1980-talet i vissa amerikanska städer 1:100. Noggrant urval av blodgivare 

och moderna screening metoder har minskat risk för HIV överföring till 1: 2 000 000 

(Fernando & Holland, 2011; Perkins & Busch, 2010). 

Säkerhet kring blodtransfusion 

Blodtransfusion är en säker behandling (Sharma et al., 2011). Under 1990- talet har det skett 

en fortsättning på arbetet för att göra blodtransfusioner säkrare. Inom EU används i praktiken 

samma system överallt. I EU direktiv 2002/98/EC och 2004/33/EC om säkerhet och kvalitet 

vad gäller blodhantering och transfusion har målet varit att fastställa riktlinjer för god och 

säker vård omfattande alla arbetsmoment från blodtappning på blodcentralen, kontroller och 

förvaring till utförande av blodtransfusion på sjukhus (Oldham et al., 2009). Socialstyrelsens 

föreskrifter baseras i stort sett på dessa direktiv. Exempelvis står det i EU direktiv från 2002 

att personal som jobbar med blodtappning, blodhantering och blodadministrering skall ha 

lämplig kompetens och kunskaper. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av 

blodkomponenter är det en läkare som ordinerar en transfusion och det är denne som också 

skall dokumentera ordinationen. Det är en läkare eller en sjuksköterska som skall ha ansvaret 

för transfusionen. (SOSFS, 2009:29). 

Inför blodtransfusion ska två blodprover tas: ett för blodgruppsbestämning och ett för 

förenlighetsprövning (SOSFS, 2009:29). Detta är en säkerhetsåtgärd och syftar till att 

kontrollera att givarblodet är förenligt med patientens blod (Almås et al., 2011). 

Socialstyrelsens föreskrifter om blodtransfusion fastlägger att den ansvarige för 

blodtransfusionen skall kontrollera innan transfusionen påbörjats att uppgifterna om 

blodmottagaren på blodenhetens följesedel överensstämmer med hans eller hennes styrkta 

identitetsuppgifter (SOSFS, 2009:29). Enligt Murphy, Stanworth och Yazer (2011) är det vid 

fastställandet av patientens identitet där de flesta misstag sker. Det är inte ovanligt att 

vårdpersonal glömmer att fråga personnummer eller kontrollera det på id-bandet i samband 

med provtagning för blodgruppering eller själva blodtransfusionen. Det händer också att 

patientens uppgifter på id-bandet är felaktiga eller vårdpersonal använder sal- eller 

sängnummer för att identifiera patienten. 

Följesedelns uppgifter om tappningsnummer ska överensstämma med blodenhetens 

etikettuppgifter. Vidare ska blodenhetens uppgifter om blodkomponenten och dess särskilda 

egenskaper överensstämma med ordinationen. Blodenhetens blodgrupp måste vara förenlig 

med blodmottagarens samt hållbarhetstiden för blodenheten ska inte ha överskridits. Det ska 

inte förekomma hemolys, koagel, missfärgning, grumlighet eller läckage. Om en patient har 

drabbats eller har riskerat att drabbas av allvarliga biverkningar skall fallet anmälas enligt Lex 

Maria (SOSFS, 2009:29).  

Observation under blodtransfusionen är en viktig säkerhetsåtgärd. Olika beskrivningar om hur 

ofta och på vilket sätt det ska utföras för att uppnå en tillräckligt bra säkerhetsnivå kan hittas i 

vetenskaplig litteratur (Castledine, 2006; Higgins, 2000; Oldhan et al., 2009). Castledine 

(2006) rekommenderar att kontrollera patientens temperatur, blodtryck och puls innan 

transfusionen, varje kvart efter påbörjat behandling under första timmen och varje halvtimme 

under andra timmen. Anledningen till täta kontroller är att kunna upptäcka akuta 

transfusionsreaktioner tidigt (Oldhan et al., 2009). Vårdhandboken rekommenderar att 

kontrollerna skall tas fortlöpande under pågående blodtransfusion samt den närmaste tiden 
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efter behandlingen. Puls, blodtryck, urinmängd och färg, transfusionshastigheten, infart samt 

att läckage inte uppstår skall observeras. Dessutom skall patienten observeras angående akuta 

transfusionsreaktioner: klåda, urtikaria, ansiktsrodnad, feber, oro, ångest, bröstsmärta, 

ryggsmärta, takykardi, blodtrycksfall samt tecken på övervätskning (Eliasson, 2011). 

Dokumentation vid blodtransfusion 

 

Dokumentationen om en blodenhets slutliga användning skall innehålla uppgifter om vilken 

blodcentral som har lämnat ut blodenheten. Datumet för transfusionen eller någon annan 

slutlig användning måste dokumenteras. Vidare skall blodmottagarens identitet noteras samt 

vilken eller vilka blodenheter som har använts och enhetens eller enheternas särskilda 

egenskaper. Tappningsnummer, d.v.s. blodtappningens unika alfanumeriska identifiering skall 

också noteras. Den läkare eller sjuksköterska som har haft ansvaret för transfusionen ska 

notera detta samt slutlig användning för den eller de blodenheter som inte har transfunderats. 

Dessutom skall alla biverkningar dokumenteras samt alla allvariga biverkningar skall 

rapporteras till den blodcentral som har utlämnat blodenhet (SOSFS, 2009:29). 

Problemformulering 

Blodtransfusion är en del av modern sjukvård (Glenngård & Persson, 2006). Som alla 

medicinska behandlingar innebär detta risk för blodmottagare och får inte ordineras på osäkra 

medicinska grunder (Oldham et al., 2009).  I samband med blodtransfusion kan patienten 

känna sig utsatt och orolig samt ha svårt att fatta beslut angående behandligen. Genom att 

introducera patienten all nödvändig information om dennes behov av blod, vilka risker 

behandling alternativt utebliven behandling innebär samt om det finns andra lösningar skapas 

det en bra grund för att låta patienten vara delaktig i sin egen vård och beslutstagandet 

(Sazama, 2007). Information som förmedlas till patienten ska vara anpassad till situationen, 

patientens behov av information samt patientens tidigare kunskap om behandlingen (Edberg 

& Wijk, 2009). 

 

Som sjuksköterskor kommer vi att möta denna patientgrupp darför finns det ett stort behov av 

att få bättre förståelse för patientens känslor, rädslor och inställningar till blodtransfusion. 

Sjukvårdspersonal som har större förståelse kring patientens behov i samband med 

blodtransfusion har bättre förutsättningar att hjälpa vårdtagaren att formulera sina tankar och 

frågor samt att ge adekvat och relevant information för att denne skulle kunna fatta beslut 

angående behandligar.  

 

 

 

SYFTE  

Systet var att beskriva patienters och allmänhetens kunskap om och inställning till 

blodtransfusion. 

METOD 

Val av metod 
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En litteraturbaserad studie valdes som metod vilket ansågs lämpligt i förhållandet till det 

valda problemområdet. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) ville vi beskriva det 

valda problemområdet med hjälp av den senaste forskningen genom systematisk sökning, 

granskning, analysering och sammanställning av vetenskapliga artiklar.  

Databassökning 

Datainsamling gjordes i databaserna PubMed och CINAHL under september 2011 genom 

sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar som besvarade arbetets syfte. PubMed är en 

databas som innefattar vetenskapliga artiklar inom områden medicin, omvårdmad och 

odontologi. Databasen CINAHL är specialiserad på omvårdnadsforskning samt täcker 

områden sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2008). Urvalskriterierna 

var artiklar skrivna på engelska eller svenska. Vi ville inte göra ytterligare avgränsningar på 

grund av begränsat antal relevanta artiklar men målet var att hitta artiklar som publicerades 

under de senaste 10 åren. Alla funna artiklar uppfyllde kriteriet, d.v.s. var publicerade mellan 

2001 och 2011. Exklusionskriterierna var artiklar som undersökte vårdpersonals inställning 

till blodtransfusion. Utifrån studiens syfte valdes sökord och kombinerades med booleska 

operatorer. Både MESH-termer och frisökning användes. Ett flertal träffar gjordes i PubMed 

och efter en noggrann genomläsning av dessa titlar valdes abstrakter ut som skulle granskas 

djupare medan de som inte ansågs vara relevanta för studien valdes bort. Därefter lästes de 

utvalda artiklarna i sin helhet. Femton artiklar valdes ut. Sökningen i databasen CINAHL gav 

inte ytterligare resultat. De orden som användes för sökning i CINAHL var blood transfusion, 

patients, quality of life, information, knowledge, communication och emotions. Resultatet av 

sökningen i PubMed presenteras i Tabell 1.   

Tabell 1. Databassökning i PubMed 

Databas 

2011-09-30 

Sökord och 

kombinationer 

Identifierade

artiklar (dvs. 

träffar) 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade  

artiklar 

PubMed 

 

blood transfusion[MeSH 

Terms] AND patients 

[MeSH Terms] 

134 7 4 2 

 

 

  blood transfusion[MeSH 

Terms] AND informed 

consent [MeSH Terms] 

343 10 6 2 

 blood transfusion[MeSH 

Terms] AND knowledge  

[MeSH Terms] 

5 1 1 0 

 blood transfusion[MeSH 

Terms] AND 

communication [MeSH 

Terms] 

291 7 5 3 

 blood transfusion[MeSH 62 4 2 1 
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Terms] AND perception 

[MeSH Terms] 

 blood transfusion[MeSH 

Terms] AND 

information [MeSH 

Terms] 

501 5 4 2 

 blood 

transfusion/psychology 

[MeSH Terms] 

149 7 4 4 

 blood transfusion[MeSH 

Terms] AND experience 

AND safety 

163 5 3 1 

 

Manuell sökning 

Datainsamling kan ske på olika sätt och i denna studie användes databassökning, manuell 

sökning samt sökning med hjälp av funktionen ”related articles” som är tillgänglig i PubMed. 

Den manuella sökningen tillämpades, i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) genom 

att studera referenslistor i de funna artiklarna och resulterade i att en artikel valdes ut. Två 

artiklar hittades genom att använda fuktionen related articles. De bedömdes vara av intresse 

och valdes ut. Totalt ingick 18 artiklar i denna studie. 

Bearbetning och analys 

De valda artiklarna bearbetades och analyserades genom att varje artikel lästes igenom i dess 

helhet vid upprepande tillfällen. Vidare presenterades design, urval, bortfall, 

datainsamlingsmetoder, resultat samt slutsatser av de funna artiklarna i en matris (se bilaga 2) 

för att tydliggöra deras innehåll och resultat och underlätta analysarbetet (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

Klassificering och kvalitetsvärdering 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) omfattade kvalitetsvärdering studiens syfte, 

design, urval analys samt tolkning. Efter sammanvägning av kvalitetskriterier graderades 

studierna i starkt, måttligt och lågt bevisvärde. Randomiserade kontrollerade studier 

bedömdes ha bästa bevisvärdet eftersom de gav optimala förutsättningar för att minimera 

systematiska fel. 

 

 I denna studie användes en värderingsmall som utarbetades av Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006),  (se bilaga 1). 

Trovärdighet 

Endast granskade, peer reviewed, artiklar användes i resultatdelen. Peer review, även kallad 

refereegranskning, förekommer i olika sammanhang, till exempel vid bedömning av artiklar 

som sänds in till tidskrifter för publicering (Forsman, 1997). Vi läste de valda artiklarna var 
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för sig. Vidare granskades och analyserades artiklarna i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008). 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden vid litteraturbaserad studie gjordes när det gällde urval av vetenskapliga 

artiklar och presentation av resultat. Valda studier har fått tillstånd från etiska kommittéer 

eller noggranna etiska överväganden har gjorts. I överstämmelse med Forsberg och 

Wengström (2008) redovisades alla valda artiklar som ingick i denna studie och all resultat 

presenterades. Vi hade inte för avsikt att framställa idéer, data och resultat som våra egna om 

dessa har skapats av någon annan i enlighet med Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011). 

RESULTAT 

Efter bearbetning och analys av vetenskaplig litteratur kunde tre problemområden identifieras 

som sammanfattade studiens syfte: inställningar till allogen blodtransfusion, inställningar till 

alternativa behandlingar och information om blodtransfusion. 

Vi valde att presentera studiens resultat med hjälp av två begrepp: allmänheten och patienter. 

Begreppet ”allmänhet” användes där analyserade artiklar behandlade just allmänhetens 

(exlusive vårdpersonal) inställningar till blodtrasfusion. Då resultatet från artiklarna, som 

beskrev patienternas upplevelser och kunskap om blodtransfusion, presenterades använde vi 

oss av begreppet ”patienter”. 

Inställningar till allogen blodtransfusion 

Den övervägande majoriteten av allmänheten kunde tänka sig att genomgå 

blodtransfusionsbehandling om det skulle vara aktuellt (Abu-Salem & Qublan, 2009; 

McCarthy et al., 2001). Däremot skulle fem till 12 procent avstå behandling oavsett 

konsekvenser, även livshotande tillstånd. En av orsakerna som diskuterades var rädsla för 

blodtransfusionskomplikationer som kunde uppstå i samband med behandlingen (Abu-Salem 

& Qublan, 2009). Allmänheten var medveten om de risker som behandlingen medförde: 

majoriteten hade kunskap att HIV och hepatitvirus kunde överföras via blodtransfusion. 

Däremot visste inte mer än hälften av deltagarna vilka indikationer som fanns eller vilka 

komplikationer som kunde uppstå i samband med blodtransfusion (Abu-Salem & Qublan, 

2009; McCarthy et al., 2001). Övervägande delen av patienterna ansåg att det alltid fanns 

risker med allogen blodtransfusion (McCarthy et al., 2001). Om allmänheten fick välja skulle 

cirka 90 procent föredra att ta emot direkta bloddonationer från sina anhöriga eller vänner 

framför en okänd blodgivare på grund av ständig oro och rädsla att blodprodukter från 

blodcentraler inte var så säkra och att det fanns risk att bli smittad av blodöverförda 

sjukdomar (Banning et al., 2006; Moltzan et al., 2001). Allmänheten var medveten om att 

blodtransfusionsbehandling är en del av modern sjukvård och kan rädda liv vid olika 

sjukdomstillstånd men de var samtidigt bekymrade för säkerheten kring blodprodukter 

(Adams & Tolich, 2011; Grant et al., 2001).  

Oro och rädsla för risker med blodöverföring var ett återkommande problem hos allmänheten. 

De största oromomenten var blodsäkerhet, blodöverförda sjukdomar (framförallt HIV, hepatit 

virus B och C) och screening metoder av givarblod (Adams & Tolich, 2011; Banning et al., 

2006; Grant et al., 2001; Kajja et al., 2011; Moltzan et al., 2001; Moxey et al., 2005). 

Merparten ansåg att det fanns risk för att blod som kom från blodcentraler kunde vara 
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kontaminerad och en tredjedel av tillfrågade trodde att nya virus kunde uppstå i framtiden och 

blodmottagare kunde bli smittade av dessa nya smittoämnen, så som skedde med hepatit virus 

B och C samt HIV (Banning et al., 2006). Mellan 67 och 77 procent av allmänheten litade på 

screening metoder och upplevde inte någon oro vad det gällde allogen blodtransfusion 

(Moxey et al., 2005). Enligt Grant et al. (2001) var 90 procent av deltagarna rädda att bli 

smittade av HIV, 88 procent av hepatit B och C samt 88 procent av okända infektioner. 

Nästan hälften trodde att HIV var en frekvent komplikation i samband med allogen 

blodtransfusion. Allmänheten var oroliga för infektiösa komplikationer och bedömde risken 

för immunologiska komplikationer som lägre. Några få deltagare utryckte oro över att fel 

blodgrupp kunde överföras och därmed skulle kunna framkalla immunologiska reaktioner 

(Moltzan et al., 2001; Moxey et al., 2005). Endast två procent av allmänheten visste att akuta 

reaktioner som allergiska reaktioner bland annat anafylaxi kunde uppstå vid blodtransfusion 

(Lowe et al., 2001). Däremot väckte inte själva det tekniska utförandet av blodtransfusion 

orokänslor. En del visade även intresse och nyfikenhet inför vårdpersonalens arbete. Att se en 

sjuksköterska utföra de rutinmässiga kontrollerna var rogivande för patienterna (Adams & 

Tolich, 2011). 

Inställningar till alternativa behandlingar 

Autolog blodtransfusion 

Mellan 54 (McCarthy et al., 2001) och cirka 80 procent (Lowe et al, 2001; Moxey et al., 

2005) av allmänheten skulle föredra blodtappning före operation för att undgå allogen 

blodtransfusion. Rädsla att få kontaminerat blod var en av huvudanledningarna till att autolog 

transfusion föredrogs samt att allmänheten ansåg att denna behandling avlägsnade alla kända 

och okända immunologiska och icke immunologiska risker. En vilja att betala för att få 

autolog behandling återgav allmänhetens rädsla (Moltzan et al., 2001; Moxey et al., 2005).  

Till exempel var majoriteten av allmänheten beredda att betala 10 $ samt 18 procent kunde 

tänka sig betala 10 000 $ (Moxey et al., 2005). Dessutom påverkades inte majoritetens attityd 

till självdonation av den autologa behandlingens nackdelar, såsom t.ex. extraresor till sjukhus 

(Moltzan et al., 2001; Moxey et al., 2005). Vidare trodde övervägande delen av patienterna att 

det skulle förbättra återhämtningen efter ingreppet om de fick sitt eget blod istället för allogen 

blodbehandling (Banning et al., 2006; Moltzan et al., 2001). En tredjedel trodde att 

självdonation sparade ekonomiska resurser och att autolog blodtransfusion försäkrade att 

patienter som behövde akut allogen blodtransfusion inte riskerade utebliven behandling på 

grund av blodbrist (Moxey et al., 2005). En liten del av respondenterna uttryckte oro att det 

inte skulle finnas blod som överstämde med deras eget och att de skulle kunna få felaktig 

blodgrupp (Grant et al., 2001; Moxey et al., 2005). Självdonationer gav patienterna en känsla 

av kontroll och trygghet samt minskade deras preoperativa ångest (Banning et al., 2006; Grant 

et al., 2001; Moxey et al., 2005).   

Mellan 18 och 22 procent av allmänheten valde allogen framför autolog blodtransfusion i 

samband med elektiva operationer. Orsakerna till detta var att säkerhetsnivån ansågs vara 

tillräckligt hög samt att respondenterna kände sig för gamla och sjuka för att genomgå 

preopetrativa blodtappningar (Moxey et al., 2005). 

Åttiotre procent av de som hade genomgått autolog blodtransfusion kände sig nöjda med 

behandlingen. Att resterande 17 procent var missnöjda kunde bero på orealistiska 

förväntningar och otillräcklig kunskap om autolog samt allogen blodtransfusion (Banning et 

al., 2006). Patienter som genomgick blodtappning hade uppfattningen att allogen 

blodtransfusion inte skulle vara aktuell samt att de skulle undgå riskerna och 
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komplikationerna som allogen blodtransfusion kunde medföra (Grant et al., 2001; Laupacis et 

al., 2006; Moxey et al., 2005).  

Konstgjort blod 

Allmänheten föredrog allogen transfusion framför perfluraner och hemoglobinlösningar 

framställda från människo- eller djurblod (Ferguson et al., 2005; Fleming et al., 2007; Lowe 

et al., 2001). Mellan 7 och 26 procent skulle kunna tänka sig att ta emot behandling baserad 

på konstgjort blod (Lowe et al., 2001). På grund av sin onaturliga uppkomst ansågs 

blodsubstituter vara mindre säkra och mer farliga jämfört med givarblod(Ferguson et al., 

2005; Fleming et al., 2007; Lowe et al., 2001). Om deltagarna fick välja mellan perfluraner 

och hemoglobinlösningar skulle de föredra det kemiska alternativet.  Det minst önskvärda 

alternativet var substituter framtagna från djurblod. Riskerna och effekterna med olika 

behandlingar bedömdes på samma sätt: minst riskabelt och mest effektivt var att ta emot 

givarblod följt av perfluraner och mest riskabelt och minst effektivt var behandling med 

hemoglobinet framställt från nötkreatur (Ferguson et al., 2005; Fleming et al., 2007). 

Informationens påverkan på kunskap om och inställningar till blodtransfusion 

Information inför transfusionsbehandling 

Flertalet studier undersökte huruvida patienter som skulle genomgå kirurgiska ingrepp var 

nöjda med informationen om blodtransfusion och dess risker i samband med operationer. 

Åttio procent av respondenterna uppgav att de hade diskuterat blodtransfusion med läkare 

innan behandlingen samt att de blev utförligt informerade om vad blodtransfusion innebar, 

vilka för- och nackdelar som fanns med behandlingen och dess risker. Däremot fick inte 

majoriteten av patienterna information om alternativa behandlingar till blodtransfusion (Chan 

et al., 2005). Court et al. (2011) kom fram till liknande resultat: 71 procent av patienterna 

uppgav att diskussion om blodtransfusion ägde rum innan operationen. Cirka hälften fick 

information om att de förmodligen skulle behöva genomgå blodtransfusion i samband med 

operationen; av dessa informerades 88 procent om varför det skulle vara aktuellt med 

blodtransfusionsbehandling men endast en fjärdedel blev informerade om riskerna. Var tionde 

av patienterna förnekade att de hade fått blodtransfusion trots att de hade genomgått 

behandlingen. Mer än hälften var helt nöjda med den information de hade fått. Däremot 

förstod inte 13 procent alls den information som presenterades. Drygt 15 procent fick 

ytterligare en informationsbroschyr och samtliga läste broschyren (Court et al., 2011). LeMay 

et al. (2001) genomförde en studie vars syfte var att utvärdera patienternas tillfredställelse 

med anestesiologens arbete. Den visade att patienterna var nöjda med alla vårdmoment på en 

anestesiavdelning förutom information gällande blodtransfusion. 

Allmänheten var medveten om att de hade rätt till att få information i samband med 

blodtransfusion innan den accepterades, dock hände det att informationen inte begärdes 

(Adams & Tolich, 2011; Kajja et al., 2011). Det förklarades bland annat med patienternas tro 

att sjukdomstillståndet kunde försämras ytterligare om de fick tid att fråga, fundera och göra 

ett genomtänkt val (Kajja et al., 2011). Andra skäl som diskuterades varför patienterna inte 

krävde information var att de var chockade av sitt sjukdomstillstånd och inte kapabla att fråga 

och ta emot informationen. Flertalet upplevde att läkarna var upptagna och inte tillgängliga 

för frågor. (Adams & Tolich, 2011; Kajja et al., 2011). Majoriteten av patienterna tyckte att 

informationen borde ges endast till de patienterna som hade ett bekräftat behov av att 

genomgå transfusionen (Kajja et al., 2011). Patienter hade behov av att få information inte 
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bara före transfusionsbehandlingen utan också efteråt (Adams & Tolich, 2011; LeMay et al., 

2001). 

Presentation av information 

Skriftlig information i form av en broschyr om blodransfusionsbehandlingen, indikationer och 

risker var till stor hjälp och patienterna kände sig säkrare, mer informerade och bekväma med 

sina beslut att ta emot givarblod i jämförelse med patienterna som fick muntligt förmedlad 

information (Chan, et al., 2005). Adams och Tolich (2011) kom fram till att en del av 

patienterna var för trötta eller sjuka för att kunna läsa broschyren och bearbeta presenterad 

information.  Lee och Mehta (2003) jämförde två sätt att presentera information: enbart 

skriftigt samt skriftligt med förklarande bilder och diagram. Det visade sig att 

presentationssätt inte hade någon betydelse: deltagarna i både grupperna förbättrade sina 

kunskaper om blodtransfusion och kände sig säkrare. 

Farrell et al. (2001) och Ferguson et al. (2005) analyserade hur information kan utformas för 

att påverka allmänhetens uppfattning om blodtransfusionsrisker. Information kan presenteras 

på ett positivt och ett negativt sätt. Till exempel kan det meddelas till patienter att på två 

miljoner genomförda transfusioner kommer 1 999 999 människor inte att få HIV med överfört 

blod (positivt sätt). Vidare kan informationen presenteras på ett negativt sätt: på två miljoner 

genomförda transfusioner kommer en person att få HIV med överfört blod. Resultaten visade 

att de som fick informationen presenterad på ett positivt sätt kände sig säkrare med 

behandlingen, ansåg riskerna vara lägre och detta hjälpte patienterna att fatta ett beslut 

snabbare (Farrell et al., 2001; Ferguson et al., 2005). 

Informationens påverkan på kunskap och upplevda risker 

Blodtransfusion ansågs av allmänheten vara en riskabel process som kunde hota tillvaron och 

kunde jämföras med kärnreaktorer och bekämpningsmedel (Lee et al., 2003). Förklaringen till 

detta kunde vara bristande kunskaper om blodtransfusion (Grant et al., 2001; Laupacis et al., 

2005; Lee & Mehta, 2003). Laupacis et al. (2005) påvisade att fler patienter kunde svara rätt 

på allmänna frågor om blodtransfusion efter att de hade fått muntlig och skriftlig information. 

Framförallt förbättrades kunskaper om risker och komplikationer samt att självdonerat blod 

inte kan användas av andra patienter. Förbättrade kunskaper om autolog blodtransfusion 

skulle leda till att färre patienter valde självdonation i samband med operation. Det 

förklarades med att deltagarna hade orealistiska förväntningar om autolog blodtransfusion och 

inte var medvetna om riskerna med autolog behandling (Laupacis et al., 2005). Grant et al. 

(2001) observerade liknande förbättring i frågan om indikationer, komplikationer och risker. 

Däremot skulle fler patienter välja självdonation inför kirurgiska ingrepp efter att de hade fått 

informationen. 

Information förbättrade inte bara dålig kunskap om riskerna som blodtransfusion medförde 

utan även hur de riskerna upplevdes av respondenterna. Riskerna bedömdes vara mindre 

allvariga och skrämmande och hade en bättre överensstämmelse med verkligheten (Grant et 

al., 2001; Laupacis et al., 2006; Lee & Mehta, 2003). Risken att kunna bli smittad med HIV 

via blodtransfusion ansågs vara en vanlig komplikation av nästan hälften av deltagarna innan 

de fick ett informationsblad i jämförelse med endast 12 procent efteråt (Grant et al., 2001). 

Det noterades också att riskuppfattningarna förbättrades markant vad det gällde risken att 

exponeras för blodtransfusion och andra transfusionsreaktioner såsom akuta immunologiska 

reaktioner (Grant et al., 2001; Laupacis et al., 2006; Lee & Mehta, 2003). Lee och Mehta 
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(2003) presenterade en hypotes i sitt arbete att observerade förbättringar i kunskaper och 

riskuppfattningar skulle försämras över tiden. 

Information hjälpte allmänheten att ta beslut angående blodtransfusion, d.v.s. om de skulle ta 

emot blod, avstå från blodtransfusion eller välja ett annat aktuellt alternativ (Farrell et al., 

2001; Grant et al., 2001; Lapaucis et al., 2006; Moxey et al., 2005). Patienterna som hade fått 

utförlig information om blodtransfusion visade sig vara mer självständiga och oberoende i sitt 

beslutstagande (Lapuacis et al., 2006). 

Information och vårdpersonal 

Generell information om indikationer, komplikationer och risker kommer från ansvarig 

läkare, anestesiolog eller sjuksköterska. Sextiotvå procent av respondenterna hade 

informationssamtal med ansvarig läkare. Var femte fick information från anestesiolog och en 

tredjedel hade ytterligare diskussioner med en sjuksköterska (Court et al., 2011). Information 

om autolog blodtransfusion meddelades framför allt av ansvarig läkare: övervägande delen av 

patienterna uppgav att det var läkare som tog upp frågan om autolog behandling (Banning et 

al., 2006; Moltzan et al., 2001). Samtal med läkare inför operationer ansågs vara av stort 

värde eftersom patienterna ville få bekräftelse på att de hade tagit rätt beslut angående autolog 

blodtransfusion samt uppgav att de litade på läkarens rekommendationer (Moxey et al., 2005). 

Patienterna upplevde att läkarna vara upptagna men att patienterna litade på de råd de fick. 

Vidare hade patienterna behov av att prata med sjuksköterskan om sjuksköterskans inställning 

till behandlingen samt samråda med denne. Den primära informationskällan om huruvida 

transfusionen kommer att genomföras var sjuksköterskan. En del patienter tyckte att 

sjuksköterskans ord var uppmuntrande och sjuksköterskans närvaro hade lugnande effekt 

inför och under behandlingen (Adams & Tolich, 2011). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Arbetets syfte var att beskriva allmänhetens kunskaper om och inställningar till 

blodtransfusion. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) valdes metoden 

litteraturbaserad studie. Detta ansågs passa syftet eftersom en litteraturbaserad studie 

beskriver aktuell forskning inom det valda ämnesområdet och ger en omfattande överblick. 

Genom att granska, analysera och sammanställa vetenskapliga artiklar var det möjligt att 

presentera den senaste forskningen och kunskapen gällande blodtransfusionsbehandling. En 

förutsättning för att genomföra en litteraturbaserad studie är att det finns ett tillräckligt antal 

studier av god kvalité som kan utgöra en utgångspunkt för bedömningar och slutsatser. 

På grund av svårigheter med att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som beskrev endast 

patienternas kunskaper och inställningar till blodtransfusion breddades syftet till att belysa 

också allmänhetens kunskap och inställningar. Sökningen av vetenskapliga artiklar utfördes i 

databaserna PubMed och CINAHL. Både MeSH-termer och frisökning användes. Först 

användes ord från syfte som översatts till engelska och formulerades till MeSH-termer. Detta 

resulterade i några få relevanta artiklar och några sökningar gav inga resultat alls. Därefter 

utökades antalet sökord som ändå ansågs vara passande och i linje med studiens syfte. Samma 

kombinationer av sökord och frisökning användes i CINAHL men gav inga ytterligare 

resultat. En manuell sökning i PubMed via funktionen ”related articles” resulterade i två 

artiklar som valdes ut. Genom att granska referenslistor till de redan funna artiklarna hittades 

ytterligare en artikel som ingick i studien. Totalt inkluderades 18 vetenskapliga artiklar i 

resultatet. Sökningen gav ett begränsat antal vetenskapliga artiklar vilket kan tyda på att mer 

forskning behövs inom detta område.  

Då sökningen initialt gav enstaka resultat användes inga tidsbegränsningar men målet var att 

hitta och använda sig av artiklar som publicerades under de senaste tio åren. Alla funna 

artiklar publicerades mellan 2001 och 2011. Endast artiklar som publicerades på engelska 

ingick i denna studie vilket gjorde det möjligt att få ett bredare perspektiv med forskningen 

från olika delar av världen. Ytterligare relevanta artiklar hittades på franska som beskrev 

upplevelser av patienter som fick blodtransfusionsbehandling regelbundet. De studierna 

användes inte då vi inte behärskar språket. 

Majoriteten av de valda studierna var kvantitativa. Endast tre av artiklarna var kvalitativa 

vilket kan vara en svaghet i detta arbete eftersom det är kvalitativ forskning som möjliggör 

förståelse för beskrivna erfarenheter och upplevelser hos en undersökt grupp (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

En värderingsmall som utarbetades av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) användes för att kvalitetsbedöma den vetenskapliga nivån på de 

inkluderade artiklarna. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) bör artiklar med litet 

bortfall väljas för en litteraturbaserad studie. Bortfallet i de analyserade artiklarna varierade 

stort. Majoriteten av valda studier använde enkätundersökningar och då är det enligt Forsberg 

och Wengström (2008) vanligt med bortfall. Trots ett stort bortfall hos några av de granskade 

artiklarna fick de ändå ingå i vår studie eftersom deras resultat ansågs vara av bra kvalité och 

relevant för vårt syfte. Flera av de valda studierna utfördes av en liten grupp forskare som 
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återkom i olika konstellationer. Vi antyder att det råder en viss brist på forskning inom 

området. 

Resultatdiskussion  

Oro om säkerhet kring blodtransfusion och blodprodukter förblir ett vanligt förekommande 

ämne i majoriteten av de analyserade studierna. I samband med allogen blodtransfusion var 

rädsla för kontaminerat blod och att bli smittad med HIV, HVB och HVC de största 

orosmomenten hos blodtagarna (Abu-Salem & Qublan, 2009; Adams & Tolich, 2011; 

Banning, et al., 2006; Grant, et al., 2001; Kajja, et al., 2011; Lowe et al., 2001; McCarthy, et 

al., 2001; Moltzan, et al., 2001; Moxey et al., 2005). Det är en paradox att blodprodukter är 

idag säkrare än någonsin med detta faktum verkar inte ha haft någon påverkan på 

allmänhetens syn på infektiösa risker med blodtransfusioner. Folk i gemen ställer höga krav: 

blodtagare vill ha en helt riskfri transfusionsbehandling och därmed tenderar allmänheten 

överdriva de obefintliga infektiösa riskerna med blodtransfusion (Lee, 2006).  

Allmänheten uppfattade infektiösa risker i samband med blodtransfusion som mer 

skrämmande, frekventa och allvariga än immunologiska risker (Court et al., 2011; Moltzan et 

al., 2001) vilket inte stämde med verkligheten då allergiska reaktioner var den vanligaste 

transfusionskomplikationen (Sharma et al., 2011). Personer utan medicinsk utbildning hade 

ofta begränsad kunskap om immunologiska risker vilket kunde leda till att huvudfokus 

hamnade på fel ställen, t.ex. på komplikationer som uppstod mycket sällan, med andra ord att 

deras oro var omotiverad. 

Okunskap resulterade i att nio av tio deltagare skulle föredra direkta bloddonationer från sina 

anhöriga eller vänner eftersom de trodde att det var mindre riskabelt och upplevdes som ett 

mer säkert alternativ (Banning et al., 2006; Moltzan et al., 2001). Däremot visade forskning 

att allogen blodtransfusion är säkrare än direkt bloddonation (Salonen, 1996). 

I vårt resultat presenterades att allmänheten skulle föredra alternativa behandlingar eftersom 

så många hade negativ inställning till allogen blodtransfusion. Mycket varierande resultat har 

frankommit från dessa studier; mellan 54 (McCarthy, 2001) och cirka 80 procent av 

allmänheten skulle föredra autolog blodtransfusion (Lowe et al., 2001; Moxey et al., 2005). 

Detta skulle kunna förklaras med att kunskapsnivån varierade samt att olika grupper hade 

olika förväntningar angående autolog blodtransfusion. Ofta var förväntningarna orealistiska. 

Till exempel, trodde patienterna att de skulle undgå allogen blodtransfusion om de 

självdonerade i samband med kirurgiska ingrepp.  Men det påvisades i ett antal studier att 

patienter som tappades på blod innan operation löpte större risk att behöva genomgå 

blodtransfusion under eller efter det kirurgiska ingreppet. Risken för postoperativ anemi 

ökade också ytterligare om patienterna inte återgavs tappat blod postoperativt (Henry et al., 

2002).  

I två av studierna framkom det att allmänheten var villig att betala för autolog blodtransfusion 

(Moltzan et al., 2001; Moxey et al., 2005). Moltzan et al. (2005) skrev att detta kunde bero på 

rädslor för blodöverförda sjukdomar som kopplades till allogen blodtransfusion samt viljan att 

undvika dessa risker. Nästan var femte respondent var beredd att betala 10 000 $ för att få 

autolog behandling.  



16 

 

Trots att majoriteten av allmänheten skulle välja autolog blodtransfusion framför allogen 

informerades bara en av tio om att vilka alternativa behandlingar som fanns (Chan et al., 

2005). Anledningen till detta kunde vara att läkare och ansvariga sjuksköterskor inte själva 

hade tillräckliga kunskaper och förståelse för alternativa behandlingar eller att sjukhusledning 

inte uppmuntrade spridningen av sådan information till patienterna (Adams & Tolich, 2011). 

Allmänheten valde allogen blodtransfusion framför konstgjort blod. Deltagarna var mest 

villiga att genomgå autolog blodtransfusion följt av allogen behandling och minst önskvärt 

alternativ var konstgjorda preparat (Lowe et al., 2001). Konstgjorda blodprodukter väckte 

negativa känslor hos allmänheten och ansågs mindre säkra och mer farliga än givarblod. 

Själva termen ”konstgjort blod” skapade negativa associationer där en naturlig och bättre 

produkt byttes mot tillverkade komponenter. Lösningen skulle kunna vara enkel, att byta 

begreppet ”konstgjort blod” mot till exempel ”läkemedel mot hypoxi” (Ferguson et al., 2008). 

Det minst önskevärda alternativet var substitut framtagna från djurblod (Ferguson et al., 

2005). En av förklaringarna till detta kunde vara att djursproteiner som användes för att 

framställa hemoglobinlösningar kopplades ihop med bland annat en obotlig variant av 

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom som kunde överföras från nötkreatur till människa (Lowe et al., 

2001). 

En stor del av artiklarna handlade om hur information, både dess innehåll och presentation, 

påverkade människors inställningar till olika blodtransfussionsbehandlingar (Chan et al., 

2005; 5Farrell et al., 2001; Ferguson et al., 2005; Grant et al., 2001; Laupacis et al., 2005; Lee 

& Mehta, 2003). Informationssamtal var en metod för att informera patienter inför 

blodtransfusion om varför transfusionsbehandling var aktuell samt dess risker och nytta. Nya 

kunskaper hjälpte patienterna att jämföra för- och nackdelar för att därefter kunna överväga 

ett beslut om att genomgå eller avstå behandlingen. Vidare borde patienterna informeras om 

vilka alternativa behandlingar som var tillgängliga samt vilka risker och fördelar som varje 

alternativ innebar. Detta gjorde det möjligt för patienterna att själva komma fram till ett val 

(Hart, Leier & Nahirniak, 2004). I de analyserade artiklarna visades tydligt att patienternas 

rätt till information i samband med blodtransfusion inte följdes i verkligheten. Tjugo procent 

av patienterna fick inte generell information om transfusionsbehandling, 88 procent fick inte 

information om alternativa behandlingar (Chan et al., 2005). Patienterna hade svårt att göra 

sina val om de inte hade möjlighet att jämföra behandlingars olika för- och nackdelar. Calman 

(2001) påstod att patienterna var beredda att ta väl avvägda och rationella risker bara de hade 

nödvändig kunskap.  

Var tionde patient som hade blivit transfunderad förnekade att denne hade fått behandlingen 

(Court et al., 2011). Det kanske kunde förklaras av att de inte blev informerade eller att 

information inte presenterades på ett begripligt sätt givet den situation som patienterna befann 

sig i (Adams & Tolich, 2011; Kajja et al., 2011). Kommunikation mellan vårdgivare och 

vårdtagare brast i detta fall. Effektiv kommunikation innebar att information som meddelas 

omvandlas till kunskap. För detta krävs relevant information som utgår från vad patienten 

redan vet eller har erfarit samt meddelas av någon som patienten har förtroende för (Edberg & 

Wijk, 2009). Vidare borde information förmedlas på ett positivt sätt som stärker patientens 

kognitiva förmåga och därmed underlättade för denne att vara delaktig i sin egen vård och 

göra egna val (Ferguson et al., 2005; Lee & Mehta, 2003). Tidpunkten för kommunikation var 

också viktig för att informationsöverföringen skulle bli så effektiv som möjligt: cirka hälften 

av patienterna ville ha information både före och efter transfusionen eftersom de inte ansåg 
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sig vara kapabla att hantera information innan behandlingen (Adams & Tolich, 2011; LeMay 

et al., 2001). 

En analys av nedan listade artiklar visade att relevant information förbättrade patienternas 

kunskapsnivå vilket också påverkade deras inställning till olika blodtransfusionsbehandlingar 

(Chan et al., 2005; Farrell et al., 2001; Ferguson et al., 2005; Grant et al., 2001; Laupacis et 

al., 2005; Lee & Mehta, 2003; Moxey et al., 2005). Riskmedvetandet om blodtransfusion 

förbättrades; d.v.s. överstämde bättre med verkligheten; orealistiska förväntningar gällande 

autolog blodtransfusion minskade vilket underlättade för patienterna att ta ställning till olika 

erbjudna behandlingar (Farrell et al., 2001; Grant et al., 2001; Lapaucis et al., 2006; Moxey et 

al., 2005). Sättet information presenterades på till patienterna, påverkade patienternas 

uppfattningar om risker och fördelar med olika behandlingar. Om information presenterades 

på ett negativt sätt framkallade detta också negativa känslor hos patienterna då rädsla och 

stress påverkade förmågan att objektivt bedöma risker (Farrell et al., 2001; Ferguson et al., 

2005).  

Ur patienternas perspektiv skiljde sig läkarens och sjusköterskornas roller i samband med 

blodtransfusion. Läkarna ordinerade och informerade patienten om blodtransfusion och vilka 

alternativ som fanns. Genom detta informationssamtal hjälpte läkarna vårdtagaren att ta beslut 

inför behandlingen. Sjuksköterskan svarade för att förklara och genomföra blodtransfusionen 

samt ge psykologiskt stöd till patienten (Adams & Tolich, 2011). Det var sjuksköterskan som 

hade en central roll i att genomföra blodtransfusion på ett säkert sätt. För att kunna ge en 

säker vård i samband med blodtransfusion skall sjuksköterskan sträva efter att arbeta utifrån 

bästa praxis enligt nationella riktlinjer samt ständigt uppdatera och komplettera sina 

kunskaper (Gray, Hart, Dalrymple & Davies, 2008). 

Slutsats 

I denna studie visades att det rådde brist på kunskap hos allmänheten gällande blodtransfusion 

vilket ledde till att människor överdrev infektiösa risker med blodtransfusion. Vidare 

framkom det att allmänheten föredrog autolog framför allogen blodtransfusion däremot valde 

respondenterna allogen blodtransfusion framför konstgjorda alternativ. Resultatet visade 

också att information i samband med behandlingen påverkade både kunskap och inställningar 

till blodtransfusion hos deltagarna. Kunskapsnivån hos deltagarna förbättrades markant efter 

att de hade fått information, d.v.s. att deras förväntningar och riskuppfattningar gällande 

behandlingen blev mer realistiska. I sin tur påverkades inställningar till blodtransfusion: efter 

att information förmedlades på ett positivt sätt till deltagarna accepterades allogen behandling 

mer. 

Förslag till fortsatta studier 

Begränsat antal studier inom det valda området har publicerats de senaste tio åren. Det finns 

ett stort behov av fortsatt forskning inom det nämnda området för att få bättre förståelse för 

hur allmänheten tänker och tycker kring blodtransfusioner. Sjuksköterskor som förstår hur 

vårdtagarna tänker kring blodtransfusion har större möjlighet att hjälpa patienterna att ta 

beslut angående behandlingen. Därmed skulle det vara av stort värde att genomföra fler 

kvalitativa studier för att kunna förstå och beskriva patienternas upplevelser i samband med 

blodtransfusion. 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Bilaga 1 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

 Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

* metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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Bilaga 2 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) Resultat 
Kvalitet 

Typ 

 

Abu Salem 

&  Qublan, 

2009, Jordan 

Blood transfusion 

in obstetrics: The 

pregnant 

women’s point of 

view 

Att undersöka 

inställningar hos gravida 

till blodtransfusion. 

Frågeformulär som 

tilldelades till gravida 

kvinnor. 

n=300 

 (0) 

88 procent av kvinnor skulle acceptera 

blodtransfusionsbehandling om det skulle bli  

aktuellt. 12 procent skulle avstå blodtransfusion  

även om detta skulle medföra allvariga  

konsekvenser. 59 procent visste inte vilka  

indikationer och komplikationer finns i samband  

med blodtransfusion. 

  

III 

P 

Adams, & 

Tolich, 

2011, USA 

Blood 

Transfusion: 

The Patient’s 

Experience 

Att studera om patienter 

har obehagskänslor i 

samband med 

blodtransfusion samt hur 

bra de förstår meningen 

med behandligen. 

Semistrukturerad 

intervju på 15-30 

minuter med patienter 

som genomgick 

transfusionsbehandling. 

n=21  

(0) 

Patienter fick inte information om alternativa  

behandlingar till blodtransfusion, hade svårt att  

förstå risker med behandlingen och hade bekymmer 

om sin säkerhet. Läkarnas roll var  

avgörande för patienterna när de tog sina beslut.  

Sjuksköterskan var en primär informationskälla. 

I 

K 

Banning, 

Bormanis, 

Lander, 

Neurath &  

Rock, 2006, 

Canada 

Current 

perceptions of 

Canadian 

autologous blood 

donors 

Att förstå motivation och 

attityder till autolog 

blodtransfusion bland 

patienter. 

Patienterna fick fylla i 

tre frågeformulär: ett i 

början av studien, ett 

efter bloddonation och 

ett efter operationen. 

n=100 

 (0) 

Patienterna föredrog autolog blodtransfusion eller 

direkt donation från anhöriga framför allogen 

transfusion. Orsaken till detta var att de ville 

undvika de infektiösa riskerna som allogen 

blodtransfusion medförde samt upplevde bättre 

kontroll över situationen. Läkarna var 

informationskälla om autolog transfusion. 

I 

P 

Chan, 

Eckert, 

Venesoen, 

Leslie & 

Consenting to 

blood: what do 

patients 

remember? 

Att studera om och hur 

patienter blir informerade i 

samband med 

blodtransfusion och om 

Frågeformulär 

skickades till 678 

patienter som hade 

genomgått 

n=678 

(334) 

80 procent av patienter diskuterade 

behandlingen innan blodtransfusionen, 

ca 50 procent har inte fått information om risker  

som transfusion innebar. 88 procent fick inte  

I 

P 
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Chin-Yee, 

2005,Canada 

informationen påverkade 

deras komfortnivå. 

blodtransfusion. information om alternativa behandlingar. De som  

hade fått skriven information kände sig bättre  

informerade. 

Court, 

Robinson &. 

Hocken 

2011, UK 

Informed consent 

and patient 

understanding of 

blood transfusion 

Att studera hur patienter 

informerades i samband 

med blodtransfusion. 

Frågeformulär 

skickades till 342 

patienter som hade 

genomgått 

blodtransfusion. 

n=342 

(173) 

59,1 procent fick information varför de skulle 

genomgå blodtransfusion, 27,8 procent 

blev informerade om riskerna i samband med  

blodtransfuion. I 24,4 procent av fallen diskuterades 

 behandlingen inte med patienterna, 15 procent av  

patienterna fick en broschyr om blodtransfusion  

och 100 procent av dem läste informationen.  

10 procent förnekade att de fick transfusion.  

Läkare, anestesiläkare och sjuksköterskor var  

informationskällor. 

I 

 P 

Farrell, 

Ferguson, 

James & 

Lowe, 2001, 

UK 

 

Confidence in the 

safety of blood 

for transfusion: 

the effect of 

message framing 

Att jämföra olika metoder 

för att informera 

allmänhen om risker som 

blodtransfusion innebär. 

Hypotetiska scenarier 

med frågeformulär 

tilldelades till 254 

studenter. 

n=254  

(0) 

Deltagare som fick information som  

presenterades på ett positivt sätt bedömde säkerhet  

av blodtransfusionsbehandling som högre än de  

som fick information som presenterades på ett 

negativt sätt. Information hjälpte deltagarna att  

snabbare ta beslut angående behandlingen. De som  

upplevde rädsla i samband med blodtransfusion  

överdrev transfusionsrisker. 

I 

P 

Ferguson, 

Leaviss, 

Townsend, 

Fleming & 

Lowe, 2005, 

UK 

Perceived safety 

of donor blood 

and blood 

substitutes for 

transfusion: the 

role of 

informational 

frame, patient 

groups and stress 

appraisals 

Att undersöka om sättet på 

vilket information 

presenteras till patienter, 

närstående och 

allmänheten påverkar 

upplevda risker och 

säkerhet i samband med 

blodtransfusion. 

Hypotetiska scenarier 

följda av frågeformulär 

tilldelades till 463 

deltagare. 

n=463 

 (0) 

Deltagare föredrog allogen transfusionbehandling 

framför konstgjort blod. Sättet på vilket  

information presenterades till deltagarna påverkade 

hur riskerna med blodtransfusion upplevdes. 

I 

P 
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Fleming, 

Ferguson, 

Townsend &  

Lowe, 2007, 

UK 

Perceptions in 

Transfusion 

Medicine: A Pilot 

Field Study on 

Risk and Ethics 

for Blood and 

Blood Substitutes 

Att undersöka 

inställningar till  

transfusionsbehandling 

samt till alternativa 

behandlingar bland unga 

vuxna. 

Enkät med frågor (om 

hur riskabla, effektiva 

och etiska olika 

behandlingar anses 

vara) tilldelades till 148 

studenter. 

n=148 

 (7) 

Givarblod ansågs vara en mer effektiv och mer  

etisk behandling än alla konstgjorda alternativ. 

Deltagarna föredrog allogen blodtransfusion följd 

av perfluraner framför hemoglobina lösningar 

framställda från människo- och djurblod. 

I 

P 

Grant, 

Laupacis, 

O’Connor, 

Rubens &  

Robblee, 

2001, 

Canada 

Evaluation of a 

decision aid for 

patients 

considering 

autologous blood 

donation 

before open-heart 

surgery 

Att utvärdera ett 

instrument som 

konstruerades för att 

hjälpa patienter att ta 

beslut angående autolog 

blodtransfusion i samband 

med kirurgiska ingrepp. 

Patienterna fick en 

broschyr och ljudband 

om 

blodtransfusionsbehand

ling och sedan 

tilldelades alla en enkät 

med kunskapsfrågor 

om blodtransfusion. 

n=62  

(3) 

Broschyren och ljudbandet förbättrade patienternas 

kunskap om blodtransfusionsbehandlig och hjälpte 

dem som hade svårt att ta beslut.  

Antal patienter som skulle välja autolog behandling 

ökade från 69 procent till 76 procent efter de fick 

informationen om transfusionsbehandlingar i form 

av en broschyr och ett ljudband. Patienternas 

kunskap om blodtransfusion och dess risker  

förbättrades. Orealistiska förväntningar om 

blodtransfusion minskade. 

I 

P 

Kajja, 

Bimenya &  

Sibinga, 

2011, 

Uganda 

Informed consent 

in blood 

transfusion: 

Knowledge and 

administrative 

issues in Uganda 

hospitals 

Att studera vårdpersonals 

kunskap om informerat 

samtycke samt 

patienternas upplevelser 

och förväntningar i 

samband med 

blodtransfusion. 

Intervju med 

blodmottagare som 

fickbehandlingen 

nyligen. 

n=20  

(0) 

Patienterna var medvetna om sin rätt till information 

om behandlingen och riskerna men krävde inte  

den innan transfusionen. Majoriteten var oroliga  

för blodsäkerhet. 

II 

K 

Laupacis, 

O’Connor, 

Drake, 

Rubens, 

Robblee, 

Grant & 

Wells, 2006, 

A decision aid for 

autologous pre-

donation in 

cardiac 

surgery—a 

randomized trial 

Att undersöka om 

broschyr om transfusions- 

och alternativa 

behandlingar kan vara till 

hjälp för patienter inför 

kirurgiska ingrepp. 

Frågeformulär 

angående information 

som patienter hade fått 

inför ingrepp tilldelades 

till två grupper (en av 

grupperna fick en 

broschyr och ett 

n=120  

(0) 

Broschyren var till hjälp när patienterna skulle ta  

beslut om autolog blodtransfusion. Patienterna som 

fick broschyren var mer nöjda med infomation. 

Endast hälften av patienterna som ville självdonera  

valde göra detta efter de fick information om 

autolog blodtransfusion. 

Orealistiska förväntningarna om autolog transfusion 

I 

RCT 
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Canada ljudband om 

transfusionsbehandling)

. 

minskade. Kunskaper om blodtransfusionsrisker 

förbättrades. 

Le May, 

Hardy, 

Harel, 

Taillefer & 

Dupuis, 

2001, 

Canada 

Patients’ 

perceptions of 

cardiac anesthesia 

services: 

a pilot study 

Att utveckla ett instrument 

för att mäta patienternas 

tillfredsställelse med 

anestesilogernas arbete. 

Ett nytt instrument för 

att mäta patienternas 

tillfredsställelse med 

vården de hade fått på 

anestesiavdelning 

tilldelades till 179 

patientertvå gånger: 

först 4-5 dagar efter 

operationen och sedan 

15 dagar efter 

patienterna skrevs ut 

hem. 

n=179 

 (9) 

Ett instrument för att mäta patienternas upplevelser  

av vårdkvalitet utvecklades, många patienter vara 

missnöjda med information som de hade fått om 

transfusionsbehandling och dess risker. Dessutom  

ville patienterna ha information både innan och  

efter ingreppet. 

I 

P 

Lee & 

Mehta, 2003, 

Canada 

Evaluation of a 

visual risk 

communication 

tool: effects 

on knowledge 

and perception of 

blood transfusion 

risk 

Att utvärdera effekten av 

ett visuellt instrument som 

används i samband med 

att informera patienter om 

blodtransfusionsrisker på 

allmänhetens kunskap och 

attityder till 

blodtransfusionsrisker. 

Deltagare fick 

information om 

blodtransfusionsrisker 

endast skriftligt eller 

med förklarande 

diagram och bilder 

sedan kontrollerades 

deras kunskaper med 

hjälp av frågeformulär. 

n=200  

(0) 

Informationen om riskerna förbättrade deltagarnas 

kunskaper om blodtransfusion som i sin tur ändrade 

deras känslor angående blodtransfusionsrisker. 

Sättet (endast skriftligt eller med förklarande  

diagram och bilder) på vilket deltagarna fick  

informationen hade inte någon betydelse. 

I 

RCT 

Lee, Mehta 

& James, 

2003, 

Canada 

Differences in the 

perception of 

blood transfusion 

risk between 

laypeople and 

physicians 

Att jämföra hur läkare och 

allmänheten bedömer 

blodtransfusionsrisker. 

Frågeformulär 

tilldelades till 91 läkare 

och till 161 personer 

som bodde i Ontario. 

n=252 

(0) 

Läkare och allmänheten uppfattar/bedömer risker  

med blodtransfusionsbehandling på olika sätt. 

Blodtransfusionsrisker bedömdes av allmänheten 

nästan lika farliga som risker med kärnreaktorer  

och bekämpningsmedel. 

I 

P 

Lowe, Current perceived Att studera attityder bland Alla deltagre fick n=223 Allmänheten ansåg att virala komplikationer var  I 
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Farrell, 

Ferguson, &  

James, 2001, 

UK 

risks of 

transfusion in the 

UK and relevance 

to the future 

acceptance of 

blood substitutes 

olika grupper (läkare, 

anestesiologer, 

journalister, blodgivare) 

om blodtransfusionsrisker, 

autolof blodtransfusion 

och konstgjort blod. 

frågeformulär om 

blodransfusionsrisker, 

autolog blodtransfusion 

och konstgjort blod. 

(135), 

n=283 

(140), 

n=141 

(121), 

n=250  

(0) 

den största risken i samband med blodtransfusion 

samt att risk av akuta transfusionsreaktioner 

bedömdes vara noll. Deltagare föredrog autolog 

blodtransfusion framför allogen blodtransfusion. 

Den minst önskvärda behandlingen var konstgjort 

blod då endast två procent av allmänheten ville 

genomgå denna behandling. 

P 

McCarthy, 

Butler, 

Carey & 

Mullett, 

2001, 

Ireland. 

Irish Orthopaedic 

Patients’ attitudes 

to Blood 

Transfusion 

Att studera inställningar 

till blodtransfusion bland 

patienterna som genomgår 

ortopediska ingrepp. 

En enkät tilldelades till 

245 patienter. 

n=245 

 (42) 

40 procent av patienterna skulle ta emot 

behandlingen utan att känna någon oro, hälften av 

patienterna skulle föredra autolog blodtransfusion,  

fem procent skulle avstå blodtransfusion även om  

det skulle innebära allvariga risker. Majoriteten var  

medveten att det finns risk att bli smittad med HIV 

och hepatit via blodtransfusion 

II 

P 

Moltzan, 

Proulx, 

Bormanis, 

Lander, 

DeGroot &  

Rock, 2001, 

Canada 

Perceptions and 

motivations of 

Canadian 

autologous blood 

donors 

Att förstå motivation och 

attityder till autolog 

blodtransfusion bland 

patienter. 

Patienter tilldelades 

frågeformulär innan de 

skulle genomgå 

operationer. 

n=100  

(0) 

Rädsla för blodöverförda sjukdomar var  

anledningen att patienterna ville donera sitt eget  

blod innan kirurgiska ingrepp. Dessutom ville  

70 procent betala för att få autolog behandling.  

Majoriteten ansåg att direkta donationer från  

anhöriga är säkrare än allogen blodtransfusion. 

I 

P 

Moxey, 

O’Connell, 

Treloar, Han 

& Henry, 

2004, 

Australia 

Blood transfusion 

and autologous 

donation: a 

survey of 

postsurgical 

patients, interest 

group members 

and the public 

Att få en bättre förståelse 

om inställningar till 

blodtransfusion hos olika 

grupper i samhället. 

Intervju på ca 20 

minuter med patienter 

som genomgick 

behandlingen, 

allmähenten och 

medlemar i olika 

hälsoorganisationer via 

telefon. 

n=119 

(81), 

n=121 

(87),  

n=397 

(270) 

Ca 80 procent av alla deltagare skulle föredra 

autolog transfusion om de hade val, 33 procent 

uttryckte en viss oro med att ta emot allogen  

blodbehandling på grund av rädsla för blodsmitta. 

En del av delatagarna var beredda att  

betala för autolog transfusion. Deltagarna uppgav  

att de ville ha information om blodtransfusion för  

att kunna ta beslut. Överparten ville ha bekräftelse  

från sina läkare att hade tagit rätt beslut. 

I 

K 

 


