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Information till den som vill ge blod
Den som anmäler sig till blodgivning ska informeras om 

1. blodtappning, blod och blodkomponenter och betydelsen av att ge 
blod,

2. vilka medicinska uppgifter som hämtas in och vilka laboratorie-
undersökningar och andra undersökningar som utförs inför och 
vid varje blodtappning samt att uppgifterna och resultaten av un-
dersökningarna inte lämnas ut till obehöriga,

3. vilka hälsorisker för blodgivare och blodmottagare som utgör ett 
hinder för blodtappning,

4. på vilka grunder personer i vissa fall inte får ge blod under en viss 
period, t.ex. den tidsperiod, s.k. fönsterperiod, då smittämnet inte 
kan påvisas genom laboratorieundersökningar och infektionssjuk-
domar ändå riskerar att överföras via blod,

5. händelser och beteenden som kan medföra risk för smitta genom 
virus, bakterier och parasiter och som skulle kunna resultera i 
sjukdom hos en blodmottagare,

6. att den som kan misstänkas ha blivit utsatt för risk för smittämnen 
som kan överföras via blod inte får godkännas för blodtappning, 
tidsbegränsat eller permanent,

7. betydelsen av att avstå från att ge blod när blodgivningen skulle 
kunna medföra risk för den egna eller blodmottagarens hälsa,

8. betydelsen av att genast underrätta blodcentralen om en händelse 
som kan medföra att blod som har tappats vid en tidigare blodgiv-
ning är olämpligt för transfusion,

9. betydelsen av informerat samtycke,
10. att den som har anmält sig till blodgivning när som helst kan stäl-

la frågor och också avstå från blodgivning utan att behöva redo-
visa skälen för detta, och

11. att blodcentralen kommer att underrätta den som har givit blod, 
om någon laboratorieundersökning visar avvikande resultat av 
betydelse för blodgivarens eller blodmottagarens säkerhet. 

Personer som avser att ge blod för autolog transfusion ska informeras 
om betydelsen av hälsorisker som utgör hinder för blodgivning, att de 
blodenheter som tappas kanske inte räcker och att eventuellt överbliv-
na blodenheter måste underkännas för transfusionsändamål.
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