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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sedan början på förra århundrandet är blodtransfusioner en av de främsta 

livräddande medicinska behandlingarna. Sjuksköterskan är ansvarig under 

hela arbetsprocessen vid administrering av blodprodukter. Sjuksköterskans 

arbete utgör en livsviktig uppgift som innefattar patientsäkerhet genom att 

sjuksköterskan övervakar patienten för att tidigt kunna upptäcka symtom och 

därmed förhindra att allvarliga och livshotande komplikationer uppstår.  

Syfte: Syftet var att belysa blodtransfusioner utifrån sjuksköterskans och patientens 

erfarenheter. 

Metod: Metoden som användes var en litteraturbaserad studie enligt Friberg. 

Datainsamlingen utfördes i databaserna Cinahl with full text och Pubmed with 

full text med sökorden nursing, nursing care, blood transfusion, transfusion, 

patient care och patient experience. Resultatet baserades på sex 

vetenskapliga publikationer med både kvalitativ och kvantitativ design. 

Resultatet diskuterades utifrån begreppet patientsäkerhet. 

Resultat: Resultatet belyste vikten av sjuksköterskans kompetens, utbildning och 

patientens delaktighet vilket bidrar till ökad säkerhet vid blodtransfusioner. 

Två övergripande teman framkom: patientutbildning främjar patientsäkerhet 

och sjuksköterskans kompetens inverkar på patientsäkerhet. 

Diskussion: Resultatet belyser sjuksköterskans strävan att uppnå patientsäkerhet vid 

blodtransfusioner och diskuteras utifrån lagar och riktlinjers påverkan. 

Sjuksköterskans vårdrelation till patienten utgör en central roll vid arbetet 

med blodtransfusion och som genom professionellt arbete kan åstadkomma 

patientsäker vård. 

Nyckelord: Blodtransfusioner, patientsäkerhet, sjuksköterska, patient, erfarenhet 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Since the beginning of the previous decade blood transfusions are one of the  
most important lifesaving medical treatments. The nurse is responsible for the 

whole process with administrating blood components. The nurse´s work is an 
essential task involving patient safety through monitoring the patient in order 

to detect symptoms and prevent serious and life- threatening complications. 

Aim: The purpose was to illuminate blood transfusions from the experience of the 

nurse and the patient. 

Method: The methodology was based on a literature study according to Friberg. The 

data collection was performed in the databases Cinahl with full text and 

Pubmed with full text with the search terms nursing, nursing care, blood 

transfusion, transfusion, patient care and patient experience. The result was 

based on six original articles with both qualitative and quantitative design. 

The notion of patient safety was discussed according to the results. 

Results: The results illuminate the importance of the competence and education of 

the nurse and the patient participation leading to increased patient safety.  

Two head themes were generated: patient education increases patient safety 

and the competence of the nurse influences patient safety. 

Discussions: The results illuminate the nurse´s endeavor for patient safety during blood 

transfusion and is discussed according to laws and guidelines. The nurse´s 

caring relation with the patient is crucial for achieving patient safety during 

blood transfusion.  

Keywords: Blood transfusions, patient security, nurse, patient, experience 
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Inledning 
Intresset för blodtransfusioner och dess livsavgörande betydelse började när jag som 

undersköterska inom akutsjukvården på nära håll kunde se rutiner och metoder vid 

administrering av blodkomponenter. Det verkade finnas alltför få gemensamma rutiner på 

olika avdelningar vilket jag uppfattade som en viss grad av godtycklighet. För två decennier 

sedan minns jag hur vi i akutsituationer personligen gick till blodcentralen för att hämta de 

kylda blodpåsarna så att patienten kunde erhålla det fortast möjligt. I brådskande akuta 

situationer var vi tvungna att värma de kylskåpskalla blodpåsarna i bussarongsfickorna under 

sträckans gång från blodcentralen och åter till avdelningen för att de skulle bli tempererade. 

Rutiner har de facto ändrats under åren! Blodtransfusioner fyller å ena sidan en livsviktig och 

livräddande funktion men senare års forskning har visat att det dessvärre även kan medföra 

allvarliga transfusionskomplikationer. Det är därför angeläget för den grundutbildade 

sjuksköterskan inom alla specialiteter att fördjupa sina kunskaper för att kunna utföra 

blodtransfusioner med god patientsäkerhet. 

 

Bakgrund 
Historik 

För att göra en återblick och se vad som skett historiskt inom blodtransfusioner så finns det 

första dokumenterade experimentet att ge en människa blod redan på 1660- talet, vilket då 

utgjordes av blod från ett lamm (Joyce, 2008). Den som först utvecklade teorier om vård var 

emellertid Florence Nightingale som redan på 1800- talets mitt betonade vikten av 

sjuksköterskans observerande genom att iaktta förändringar hos patienten genom basala 

kontroller och noterade att hudens färg, fuktighet och kroppstemperatur återspeglar olika 

symtom (Nightingale, 1989). Det är ett grundläggande kompetensområde som inbegriper hela 

sjuksköterskeyrket vilket många delar av Nightingales vårdforskning belyser. 

Omvårdnadsarbetet med patienterna är fortfarande lika aktuellt med vitalitetskontroller i 

samband med blodtransfusioner. Det dröjde sedan fram till 1901 då blodgrupperna upptäcktes 

och därefter har användandet av blodtransfusioner ökat (Joyce, 2008). De olika blodgrupperna 

och sedermera upptäckten av Rhesusfaktorn bidrog till att transfusionerna ytterligare 

förbättrades och fortfarande utgör en stor del i den livräddande behandlingen. 
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Hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982: 763) fastställer att hälso- och sjukvården har som 

övergripande mål att förebygga ohälsa och för de som vänder sig dit skall få upplysningar om 

metoder för förebyggande av sjukdom eller skada (SFS 1998: 1660). Säkerhetsarbete är i 

fokus och präglas av lagar som reglerar hantering av humana blodprodukter i enlighet med 

Socialstyrelsens författningar (SOSFS 2006: 496; SOSFS 2006: 497) samt i EU- direktivet 

(Dir 2002/ 98/ EG). Säkerhetsarbetet innefattar att uppnå mål att minska smittöverföring och 

inriktas på kunskap gällande organisatoriska risker och hur förbättringsarbetet kan utformas 

via rapportering i enlighet med (SFS 1996: 787) och patientdataförordningen (SOSFS 2008: 

360) och patientdatalagen (SFS 2008: 355). Riktlinjer om blodsäkerhet återfinns även i 

tandvårdslagen (T V L, 1985: 125) som regleras separat enligt central säkerhetsfunktion 

utgörs av smittspårning för att säkerställa att blodprodukterna är fria från hepatit B, C och 

HIV samt att givarens blod överensstämmer. En så kallad förenlighetsprövning eller MG- test 

utförs enligt författningen gällande hantering, förvaring, undersökningar och kontroller av 

blodprodukter (SOSFS 2009: 29).  

    

World Health Organisation   

World Health Organisation (WHO) använder beskrivningar angående sjuksköterskans 

kunnande och övergripande roll inom blodtransfusioner för att erhålla information om 

patienten, kunna göra korrekt bedömning och ge behandling som därmed räddar miljontals 

människoliv årligen (WHO, 2008a). Nyare medicinsktekniska landvinningar och demografisk 

förflyttning av jordens befolkning har bidragit till att ännu fler blodtransfusioner utförs. 

Utveckling har bidragit till ett världsomspännande nätverk för kunskap, kvalitet och tillsyn 

samt patientsäkerhet råder i världen (WHO, 2002). De globala millenniemålen skapades för 

att främja mödrahälsovården och att minska barnadödligheten samt resursslöseri som 

kassering av blodprodukter (WHO 2008b). Varje lands regering ansvarar för att 

folkhälsomålen uppnås och att blodsäkerheten vidmakthålls (WHO, 2011). Många 

låginkomstländer saknar säkerställande rutiner för kvalitet med undermåliga blodtester från 

otestade donatorer. 

 

Blodets funktion 

Blodet består av tre komponenter samt vätska (Ericson & Ericson, 2010). Röda blodkroppar, 

erytrocyter, som innehåller järn vilka binder syre via cellens ytstruktur vita blodkroppar, 
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leucocyter som utgör den centrala delen i kroppens immunförsvar och blodplättar, 

trombocyter som ingår i kroppens koagulationssystem. Blodplasma, är den vätska som 

transporterar runt blodet. Blodgrupper är ett system som utgörs av röda blodkroppar och i en 

mängd unika och individuella kombinationer. Blodgruppsantigen sammanfogas och bildas 

genom att proteiner och antigen kombineras på erytrocyters ytstruktur vilket bildar individens 

blodgrupp. Det vanligaste blodgruppsystemet som används är AB0 (noll) samt Rh- systemet. 

När individer har tappats på blod centrifugeras det och delas upp i sina olika delkomponenter, 

erytrocyter, trombocyter och blodplasma samt i vissa fall leukocyter. Blod är ett organ och 

innebär därmed att blodtransfusion klassificeras som organtransplantation. Blodtransfusion 

ordineras av läkare men kan även administreras av sjuksköterska med erforderlig utbildning 

och kompetens (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Blodtransfusioner 

Blodtransfusioner är genom tiderna den största livräddande behandlingen på kort sikt, men 

under de två senaste decennierna har det även framkommit att det kan vara förenat med 

allvarliga risker på längre sikt (SOSFS 2010: 659). Blodtransfusioner som ges på korrekt 

indikation är nödvändiga för patienten och blodgivning sker vid ungefär 500 000 tillfällen i 

Sverige varje år (Socialstyrelsen, 2010). För sjuksköterskan är det väsentligt att ha en god 

överblick av hela blodtransfusionen genom kontroll av identitet, blodprodukt och patientens 

tillstånd samt dokumentera och återrapportera händelseförloppet till blodcentralen (Ehnfors, 

Ehrenberg, & Thorell- Ekstrand, 1998). Det finns en mängd orsaker till blodtransfusion och 

de kan variera från olika inflammatoriska, autoimmuna eller maligna sjukdomar (Ericson & 

Ericson, 2010). Det kan även vara olyckor eller andra medicinska orsaker, som tex abort 

vilket gör att blodförlusten kan bli livshotande.  

    Sjuksköterskans roll vid blodtransfusioner är särskilt betydelsefull genom bedömning och 

analys av relevant omvårdnad och åtgärder för patienten (Ericson & Ericson, 2010). Detta 

kräver en bred medicinsk kompetens och sjuksköterskan skall vara ytterst uppmärksam på 

symtom som kan tyda eventuell på immunologisk eller infektiös reaktion hos patienten 

relaterat till blodkomponenter. Likaså vid sjukdomar i leder, celler, tänder, infektion i 

urinvägar och hepatit kräver den inflammatoriska processen järn som innebär att 

hemoglobinet minskar i blodet som kan leda till anemi (Ericson & Ericson, 2010). Även 

kroniska sjukdomar som njursjukdom, diabetes eller vårdrelaterade infektioner eller 

kroppsfrämmande föremål kan orsaka anemi och som följaktligen leder till ett ökat behov av 
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blodprodukter (Jurgensen & Finkelstein, 2006). Tecken på blodbrist som sjuksköterskan 

måste vara särskilt observant på är exempelvis sår i munvinklar, ökad andfåddhet, yrsel och 

aptitlöshet. Dessa symtom kan vara svåra att upptäcka och kräver därför god kompetens och 

erfarenhet hos sjuksköterskan. Anemi påverkar kroppen på såväl fysiska, psykiska och 

mentala plan och bidrar till syndromet fatigue, onormal trötthet, som kan leda till svårigheter 

med koncentration och fysisk svaghet hos patienten (Hurter & Bush, 2007).  

Brist på vissa blodkomponenter innebär som regel livslång behandling (Khair & Geraghty, 

2007). Sjukdomen Hemofili A är en kronisk sjukdom som innebär att patienters överlevnad är 

beroende av blodtransfusioner och där kan sjuksköterskan tillmötesgå patientens individuella 

behov genom säkerställande av blodgrupp inför blodtransfusion (Ault & Jones, 2009). Andra 

kroniskt sjuka patienter som lider av thalassemisjukdom eller exempelvis anemi orsakad av 

kemoterapi behöver upptill 12 transfusionsbehandlingar per år som innehåller ungefär 250 mg 

järn. Ofta erhåller patienten två enheter blod vid varje transfusion vilket kan resultera i en 

ackumulering av upp till 5-6 g järn årligen. Sjuksköterskan har där en extra viktig roll att 

bevaka att järnnivåer inte överskrids och bildar ett överskott som blir toxiskt, eftersom 

kroppen saknar en funktion för nedbrytning av järn. Detta kan i så fall förorsaka allvarliga 

skador på lever, hjärta och endokrina system. Därför kontrolleras denna patientgrupp 

kontinuerligt av bland andra sjuksköterskan med övervakningskontroller, prover, biopsi och i 

vissa fall även magnetröntgen.  
 

Blodtransfusionskomplikationer 
Komplikationer vid blodtransfusioner är ett globalt problem och felaktig hantering av 

blodkomponenter kan leda till smittoöverföring, svår sjukdom eller kan vara livshotande och 

kan uppträda i form av allmän obehagskänsla till i svåra fall chock och allvarliga 

andningssvårigheter (Ericson & Ericson, 2010). De graderas i tre grupper; febril reaktion, lätt 

till svår allergisk reaktion och hemolytisk reaktion. Febril reaktion leder som namnet antyder 

ofta till feber eller frossa. Den förekommer vanligtvis när mottagaren erhållit 

blodtransfusioner tidigare eller varit gravid och kroppen har bildat antikroppar mot 

leukocyter. Den andra, lätt till svår allergisk reaktion beror vanligtvis på att mottagare 

reagerar på antikroppar från givarens blod som kan uppvisa symtom av yrsel eller 

blodtrycksfall. Den tredje och allvarligaste formen, hemolytisk reaktion beror ofta på att 

blodkomponenter inte är förenliga eller att mikroorganismer har förorenat blodprodukten.       

Denna reaktion tillstöter väldigt snabbt och kan leda till blodtrycksfall, blod i urin eller 

minskad urinmängd samt chock och i svåra fall förorsaka död. Den har ofta en 
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bakomliggande immunologisk orsak som kan bidra till komplikationer (Ericson & Ericson, 

2010). Den allvarligaste formen kan även tillfoga en rubbning av kroppens fysiologi genom 

start av immunologiska processer som bidrar till lungödem s.k. Transfusion Reaction Acute 

Lung Injury (Vårdhandboken, 2014). Reaktioner efter blodtransfusion kan uppträda 

omgående eller efter flera timmar och i vissa fall även dagar efter avslutad behandling 

(Ericson & Ericson, 2010). För att identifiera riskfaktorer bör sjuksköterskan samverka med 

patienten och genom undervisning förklara signifikanta symtom vilka patienten skall vara 

uppmärksam på (Joyce, 2008).  

    En studie i Brasilien fördjupade sin forskning i transfusionsreaktioner som kan uppstå då 

olika typer av blodkomponenter sammanförs. Den resulterade i hittills okänd kunskap om 

förekomsten av immunologisk påverkan som kan leda sjuksköterskor till utökad säkerhet 

inom transfusioner (Curcioli & de Carvalho, 2010). 

 

Smittspårning och patientsäkerhet 
För att säkerställa att omvårdnad kring patienten vid administrering av blodkomponenter styr 

finns rutiner för dokumentation och rapportering då de måste vara spårbara för att eliminera 

eventuella riskförfaranden (Ericson & Ericson, 2010). I Sverige har blodsäkerheten 

kontrollerats alltmer sedan 1970- talet då hepatit B upptäckts i donerat blod (Socialstyrelsen, 

2012). Socialstyrelsen har även en kontrollerande funktion och därvid har framkommit att vid 

blodtransfusioner gjorda under ett antal år fram till 1992 behöver berörda personer undersökas 

om det finns spår av hepatit B eller C och i så fall ta del av screening.  

     Förändringar i lagstiftningen kring patientsäkerhet har bidragit till att varning och erinran 

tagits bort som disciplin påföljd och istället har skärpta regler tillkommit gällande prövotid 

och återkallelse av legitimation vilket numera behandlas av myndigheten som innehar 

övergripande kvalitets- och säkerhetsansvar Inspektionen för Vård och Omsorg (2012/ 13: 

SoU 5). Vårdgivaren har skyldighet att varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse för att 

utröna förekommande brister om det är systemfel hos vårdgivaren eller om vårdpersonalen 

handlat bristfälligt. Myndigheten befattar sig med ansvarsområdena inom 

patientsäkerhetskultur, Lex Maria- anmälningar, journalgranskning, verktyg för registrering 

av händelser, nationella patientenkäter, hygienrutiner och skadeprevention. Statens beredning 

för medicinsk utvärdering (SBU) är ett kontrollerande organ där en studie publicerats förra 

året som påvisade immunologiska reaktioner av erytrocytbehandling (SBU, 2013). Däribland 

fanns en viss del som behövt tillskott av blodtransfusion.   
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Sjuksköterskans vård vid blodtransfusion  
Sjuksköterskan ska visa respekt för människans värdighet och bevara individens integritet så 

långt det är möjligt genom att planera omvårdnadsarbetet tillsammans med patienten (SOU 

1993: 93). Sjuksköterskans omvårdnadsarbete utgår från vårdandets kärna vilket innebär att 

etablera en professionell relation mellan patient och sjuksköterska vilken benämns 

vårdrelation (Eriksson, 1995). Vårdrelation mellan patient och sjuksköterska utgör en 

förutsättning i samband med blodtransfusioner, därför behöver den unika människan vara i 

fokus så att identifiering av vårdbehov kan utformas (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg, 2003). Sjuksköterskan kan genom att observera patienten upptäcka och 

analysera hälsostatus och kontinuerligt utvärdera hälsotillstånd samt uppmärksamma 

förändringar (Ehnfors et al., 1998).  

    Omvårdnadsteoretiker beskriver fyra olika huvudområden där sjuksköterskan behöver 

utveckla flera sorters kunnande såsom etisk, empirisk, estetisk samt personlig kunskap 

(Benner, Tanner & Chesla, 2000). De fyra områdena vidareutvecklades till sjuksköterskans 

kliniska roller: en hjälpande roll, en undervisande och vägledande roll, en diagnostisk och 

övervakande roll som tillämpas vid praktisk hantering av blodtransfusioner eller komplexa 

behandlingssituationer. Det är just i sådana situationer som olika sorters kompetens gör sig 

gällande som för sjuksköterskan innebär att skapa lagarbete med sitt team genom att planera 

och organisera för personalens arbete och omvårdnadsarbetet kring patienten. Samtidigt ska 

sjuksköterskan även identifiera, observera, samverka och tillsammans med patienten genom 

undervisning vara uppmärksam på signifikanta riskfaktorer såsom feber, frossa eller 

blodtrycksfall (Joyce, 2008).  

Processen i samband med administrering av blod innehåller en rad moment från ordination, 

provtagning, transfusionsgivning, observation samt återrapportering av blodprodukt (SOSFS, 

2009: 29). Sjuksköterskans ansvar för blodproduktens kvalitet inbegriper både inspektion av 

emballage samt kontroller genom patientobservation, puls- och blodtryckskontroll och 

syrgassaturation samt även temperatur, urinmängd och eventuell svullnadsökning hos 

patienten (Vårdhandboken, 2014). Detta gäller i synnerhet vid blodtransfusioner att för 

sjuksköterskan vara uppmärksam på minsta förändring vilket kan vara livsviktigt att upptäcka 

och som beskrivs i en studie där sjuksköterskorna hade välfungerande rutiner som stöd och 

strikt följdes vid akuta situationer (Laskowski- Jones, 2006). Det första allvarliga tecknet på 

förändringar som betyder komplikationer vid blodtransfusioner uppstår under de första 

kritiska 60 minuterna då det är väsentligt att ha patienten under total uppsikt.  
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Problemformulering  
Blodtransfusioner hör fortfarande till de främsta livräddande metoderna, men det har på 

senare tid även framkommit att de kan föranleda allvarliga biverkningar. Genom att aktivt ta 

del av utvecklingen i form av forskning, evidensbaserad kunskap och eventuella biverkningar 

samt förbättrade behandlingsmetoder kommer förhoppningsvis antalet komplikationer till 

följd av blodtransfusioner minska framledes. Sjuksköterskan är ansvarig under hela processen 

vid administrering av blodprodukter och arbetet bidrar till en livsviktig uppgift då 

övervakning och kontroller av patienten kan möjliggöra tidig upptäckt av symtom och därmed 

förhindra att allvarliga livshotande komplikationer uppstår. Det är därför av intresse att 

studera hur denna process fungerar utifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv.  
 

Syfte  
Syftet var att belysa blodtransfusioner utifrån sjuksköterskans och patientens erfarenheter.  
 
Teoretisk utgångspunkt; Patientsäkerhet  

Ett begrepp innebär att beskriva teoretiska delar för att etablera en förståelse på ett 

systematiskt sätt och att bilda konsensus för att förmedla fakta på ett begripligt sätt (Eriksson, 

2012). Begreppet patientsäkerhet är till för att förebygga att patienten utsätts för vårdskada 

(Öhrn, 2009). Det gäller även förebyggande av allvarlig biverkning (SOSFS, 2009: 29). 

Vårdskada innebär ”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som 

orsakats av hälso- eller sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients 

tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling som patienten erhållit på grund av 

tillståndet” (SOSFS, 2009: 29). Allvarlig biverkning innebär ”sådan icke avsedd reaktion hos 

blodmottagare i samband med att blod och blodkomponenter används på mottagare, som kan 

leda till döden, livshotande eller invalidiserande tillstånd eller som kan medföra betydande 

funktionsnedsättning, eller leda till eller förlänga sjukdom eller behov av sjukhusvård” 

(SOSFS, 2009: 29 § 2). Socialstyrelsen (2013) har därmed delat in patientsäkerhet i allmänhet 

kring fem prioriterade områden, varav tre områden i synnerhet gäller för säkerheten vid 

blodtransfusion; patienten delaktig i sin vård och behandling, minskat antal frekventa eller 

allvarliga vårdskador och rätt kompetens vid rätt tillfälle. Patientsäkerhet är sedermera det 

begrepp som tillkommit för att skydda den enskilda människan och patienten och består av 

olika steg från avvikelse- och händelseanalys till vårdskada och som har sitt ursprung från en 

händelse i Stockholm 1936 då fyra patienter avled på grund av läkemedelsförväxling (Öhrn, 
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2009). Den styrande lagen benämns lex Maria som utvecklats och medfört till nya reviderade 

regelverk och kontroller. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete spelar därmed en betydande roll 

inom blodtransfusioner och patientsäkerhet (SOSFS 2005: 10). Nya riktlinjer har tillkommit 

och än mer strikt översyn gällande hantering av blodverksamhet i landet fortskrider (SOSFS 

2002: 11). Patientsäkerhetslagen tillkom i början av 2011 med syftet att åstadkomma så hög 

patientsäkerhet som möjligt inom hälso- och sjukvård (SOSFS 2010: 659). 

Patientorganisationer har på senare tid fått större genomslagskraft och större ansvar gentemot 

myndigheter vilket medfört att patienten uppmuntras att vara delaktig i dagens sjukvård i 

större omfattning än tidigare (Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsens rekommendationer för 

vårdgivare innebär en utveckling av struktur- och förbättringsarbete genom att låta patienter 

och närstående delta i patientsäkerhetsarbete genom användning av ett befintligt nationellt 

datatekniskt stöd.  
 

Metod 
Metoden som har använts i detta arbete är en allmän litteraturöversikt med en kvalitativ ansats 

och som är att föredra när det gäller avgränsade ämnesområden för att få fram ett aktuellt 

kunskapsläge (Friberg,  2012 a).  

 
Urvalskriterier  
Datainsamlingens del i arbetet hade intentionen att uppnå ett så brett utbud av 

vårdvetenskapliga artiklar som möjligt (Friberg, 2012 a). Materialet i denna litteraturöversikt 

är utvalt enligt en forskningsetisk standard då artiklarna valdes genom en sökfunktion där de 

granskats på förhand, peer- reviewed, av ett vetenskapligt råd vilket innebär att de uppnår en 

vetenskaplig hållbar nivå (Friberg, 2012 c). För att åstadkomma detta utgjordes sökning i 

databaserna med användning av Boolesk sökform i Cinahl, Academic Search Premier, 

Medline och PubMed.  Alla sökningar gjordes med olika kombinationer av sökorden; 

“nursing”, “blood transfusion”, “transfusion “nursing care”, ”patient care”, “patient 

experience” (bilaga 1). Begränsningar adderades ytterligare för modifiering av 

urvalsprocessen med full text, abstract available, articles, find all, human, middle aged och 

litteratursökningen fortsatte med eftersökandet av originalartiklar där engelska språket valdes 

som dokumentspråk. Ett genomgående kriterium var att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade (Friberg, 2012 b). Författaren valde att högst 10 år skulle ha förflutit sedan 

publiceringen. Artiklarna blev sammanlagt sex stycken varav tre hade kvalitativ design, två 

kvantitativ design och en med mixad metod. Ursprungligen var intentionen att enbart använda 
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kvalitativa artiklar men de funna kvantitativa artiklarna kunde användas i enlighet med 

uppsatsens syfte.   

 
Analys  
Analysen av litteraturöversikten genomfördes enligt Friberg (2012 c). Inledningsvis lästes 

artiklarna igenom ett antal gånger för att få en klar överblick av innehållet. Artiklarna 

granskades ytterligare med avseende på kvalitet, teoretiska utgångspunkter och 

vårdvetenskaplig koppling. I avsikt att stämma av att artiklarnas resultat överensstämde med 

uppsatsens syfte genomlästes dessa igen och granskades med kritiskt förhållningssätt så att 

materialet kunde korrigeras ytterligare. Därefter gjordes en sammanställning av de olika 

resultatartiklarna som kopplades ihop via likartade teman och utvärderades.   

Artikelgranskningen fortsatte sedermera med identifiering av nyckelord i korrelation med 

syftet genom att upptäcka skillnader och likheter. Det utgjorde grunden för att ställa samman 

teman vilka numrerades i enlighet hur de hörde ihop med varandra och fogades avlutningsvis 

samman till två huvudteman.  

 
Forskningsetiska överväganden 
Litteraturöversikten granskades noggrant för att med ett kritiskt förhållningssätt kunna uppnå 

trovärdighet, etisk hållbarhet och ett försvarbart innehåll (Friberg, 2012 c). Dessutom lades 

stor vikt vid översättning av artiklarna till svenska för att minska risk för feltolkning. 

Förförståelse innebär en förkunskap och erfarenhet inom vissa ämnesområden och kan leda 

till en icke neutral granskning (Thurén, 2004). Därför har författaren strävat efter att i 

möjligaste mån inta en neutral hållning för att reducera förförståelsens eventuella inverkan av 

subjektiva observationer av blodtransfusioner inom vårdyrket.  

 
Resultat  
Under analys av de vetenskapliga artiklarna utifrån uppsatsens syfte framkom två teman, 

patientutbildning främjar patientsäkerhet och sjuksköterskans kompetens inverkar på 

patientsäkerhet.   

 

Patientutbildning främjar patientsäkerhet 
Patientens upplevelse av att få blodtransfusion är viktig (Weiss Adams & Tolich, 2011). 

Patienterna intervjuades ett dygn efter erhållen transfusion av blodkomponenter. Resultatet 
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lyfter fram teman beslutstagande, patientkunskap, blodsäkerhet och sjuksköterskans roll som 

kan avgöra patientens upplevelse. Vissa patienter beskriver att de fått en broschyr i sin hand 

utan möjlighet att ställa frågor medan andra patienter känner delaktighet i beslutstagande 

genom diskussion av för- och nackdelar med sjuksköterskan. Patienten kände trygghet då 

sjuksköterskan informerade om blodtransfusionens effekt och biverkningar samt kontroller 

både under och efter transfusionen. Resultatet underbygger resonemanget för fortsatt 

utbildning för läkare och sjuksköterskor för att förmedla information, överlägga delaktighet 

och diskutera beslutsvägar tillsammans med patienten.  

  
Sjuksköterskans kompetens inverkar på patientsäkerhet    
I en studie undersöktes sjuksköterskors kompetens vid administrering av blodprodukter på ett 

sjukhus i Abu Dhabi (Hijji, Parahoo, Hossain, Barr & Murray, 2010). Den genomfördes som 

en observationsstudie där totalt 49 sjuksköterskor från två sjukhus deltog. Sjuksköterskorna 

observerades under arbetet med transfusionsprocessen varvid det framkom allvarliga brister 

då identitetskontroller, puls- och blodtryckskontroller ej var utförda eller dokumenterade. 

Felaktiga uppvärmningsmetoder och förväxlingsrisk av blod samt bakteriellt förorenat blod 

hade även förekommit. Komplikationer vid blodtransfusioner hade dessutom uppkommit då 

patienterna varken övervakats eller kontrollerats av sjuksköterskor. Studien uppmärksammar 

de livshotande tillstånd som kan tillstöta då grundläggande kontroller inte genomförs. 

Sammantaget medförde detta till att flera kunskapsluckor kring sjuksköterskors rutiner blev 

synliggjorda som identifikation av patienten, felaktiga uppvärmningsmetoder eller 

kontaminerade blodprodukter. Den kliniska verksamheten sågs över vilket ledde till 

förbättringar i omvårdnadsarbetet. Resultaten visade att både sjuksköterskans arbete kan 

utvecklas genom utökad utbildning och därmed bidra till en reducering av allvarliga 

transfusionsincidenter och dessutom åstadkomma en förbättrad patientsäkerhet.   

En pilotstudie på Nordirland undersökte vad en ökad patientsäkerhet vid blodtransfusioner 

kunde innebära för palliativa patienter inom hemsjukvård (Devlin & Agnew, 2008). 

Vanligtvis sker transfusioner på sjukhus så för att genomföra och utvärdera transfusionen i 

hemmiljö gjordes en jämförelse mellan en kontrollgrupp bestående av inneliggande patienter 

och patienter som vårdades i hemmet. Sjuksköterskans roll förändrades och ett 

patientcentrerat omvårdnadsarbete infördes genom att den medicinsktekniska kompetensen 

utökades och sjuksköterskorna tillägnade sig ytterligare färdigheter i att använda venpunktion 

och perifera infarter för att etablera blodtransfusion som behandling i hemmet. När de 

palliativa patienterna fick blodtransfusioner i hemmet så frigjordes dessutom patientplatser till 
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förmån för patienter inom kemoterapi- och strålbehandling. Resultatet visade en minskad 

påfrestning av stress för patienten i samband med blodtransfusioner utförda i hemmet som 

även resulterade i minskat antal komplikationer för patienten och underlättade dessutom 

genom färre påfrestande resor till och från sjukhuset. Studien visade även att det hade en 

positiv inverkan på patientens livskvalitet samt minskade närståendes oro. Det framgick i 

studien att kvaliteten förbättrades vid blodtransfusioner då inriktningen primärt fokuserade på 

patientens vårdbehov. Författarna Hijji et al. (2010) och Devlin & Agnew (2008) har i de 

ovanstående studierna visat en gemensam syn gällande kvalitetsförbättring kring 

sjuksköterskans patientnära omvårdnadsarbete samt på en övergripande organisationsnivå. 

Resultaten talar för att förbättringsåtgärder finns på administrativ, organisatorisk och klinisk 

nivå vilket direkt återspeglas i förbättringar i omvårdnadsarbetet. Detta i sin tur leder till en 

kvalitetshöjande effekt för både patienter och närstående. 

I Storbritannien verkar en organisation med profylaktiskt arbete av komplikationer vid 

blodtransfusioner, Organisationen Serious Hazards of Transfusion, SHOT (Pirie & Gray, 

2007). Det har framkommit att felaktiga blodtransfusioner är en av de största orsakerna vilka 

kan leda till svår sjukdom och även dödsfall i Storbritannien. Därför rekommenderar denna 

organisation att alla utövare som administrerar blodkomponenter ska få sin kompetens 

formellt objektivt bedömd för att upprätthålla en hög kompetensnivå. I detta syfte 

genomfördes en studie för att förädla ett redan utarbetat verktyg som stöd för sjuksköterskan i 

klinisk verksamhet. De deltagande sjuksköterskorna prövade verktygets funktionalitet. 

Därefter intervjuades sjuksköterskorna och besvarade ett frågeformulär som redovisades och 

utvärderades enligt en fenomenologisk metod. Resultatet visar att en implementering och 

användning av verktyget innebar ett mer strukturerat arbetssätt för sjuksköterskorna genom en 

kompletterande praktisk utbildning. Genom en integrering av teori med praktisk utbildning 

utgjorde det en del i sjuksköterskans totala kompetens i synnerhet som 

sjuksköterskeutbildningen genom åren gått till en mer teoretisk nivå. Därför har övningar av 

kliniska färdigheter vid administration av blodkomponenter fått större betydelse. I studien 

framkom även andra värdefulla resultat som att utvecklingsarbetet kring verktyget dessutom 

hade inspirerat till en bredare kunskap och en mer vetenskaplig attityd för sjuksköterskornas 

del. Förståelse för den komplexa procedur som blodtransfusion innebär tydliggjordes vilket i 

det här fallet ledde till att sjuksköterskan har möjlighet att förutse riskfaktorer eftersom det 

framkommit att en del komplikationer som uppstår kan bero på bristande kompetens. Ett 

annat värdefullt resultat som framträdde i studien visade att samverkan mellan erfarna och 

oerfarna sjuksköterskor var lärorik och bidrog till en ökad kunskapsutveckling. 
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Sammanfattningsvis utgör formell kompetens en garanti för sjuksköterskors sammanlagda 

kunskap vid blodtransfusioner både ur förebyggande och ur upprätthållande synvinkel på en 

god patientsäkerhet. Därför uppmanar de deltagande sjuksköterskorna i synnerhet de 

nyexaminerade som administrerar blodkomponenter att använda bedömningsverktyget för att 

säkerställa formell kompetens.  

I Skottland har en standardiserad utbildningsplan funnits sedan år 2000 för att säkerställa 

legitimerade sjuksköterskors kunskap vid administrering av blodkomponenter (Smith, 

Donaldson & Pirie, 2010). För att bedöma effekten av undervisningen genomfördes en studie 

för att bedöma sjuksköterskornas kunskapsnivå ett år efter avslutad kurs. Ett frågeformulär 

utformades som användes vid tre utvärderingstillfällen och därefter uppföljning efter sex 

respektive tolv månader. Den innehöll frågor beträffande identifiering av patienten, 

transfusionsreaktioner samt komplikationer. Resultatet visade att sjuksköterskestudenternas 

kunskapsnivå var som störst i samband med första testet samt sex månader därefter, men 

däremot visade en tolv månader lång uppföljning att kunskapsnivån sjunkit och att 

utbildningen inte hade någon märkbar kvarstående effekt. Det visade sig att studenternas 

tillgodogörande av utbildningsmaterialet var bristfällig inom kunskapsområden med koppling 

till de potentiellt allvarliga eller livshotande händelser. Trettiofyra procent av studenterna 

hade otillräcklig kunskap för att utföra en säker administrering av blodkomponenter. Där 

framkom det exempelvis att största andelen misstag utgjordes av identifieringsmomentet av 

patienten. Utgångspunkten i studien var att få fram eventuella brister i utbildningsprogrammet 

relaterat till kunskapsnivån varvid översynen kunde användas som indikation på 

förbättringsområden. Exempelvis att utöka utbildningen med ytterligare tillfällen av power 

point presentationer och simuleringssituationer vid administrering av blodkomponenter. En 

annan aspekt på förbättringsförslag var att använda ytterligare repetition, interaktivitet och att 

sätta in de teoretiska kunskaperna i en klinisk kontext för ett ökat bibehållande av kunskap.  

I en studie deltog yrkesverksamma sjuksköterskor i en kompletterande och fortbildande 

kurs som syftade till att uppnå säker hantering av blodtransfusioner med interaktiv inriktning 

(Cottrell & Donaldson, 2013). Kursen hade som uppgift att fokusera på hela processen kring 

blodtransfusioner som även hade en pedagogisk utformning så att sjuksköterskorna kunde 

använda en individuell inlärningsstil. Den här typen av interaktiv kurs har ytterligare fördelar 

då återkoppling sker online. Under utvärderingen intervjuades sjuksköterskorna om sina 

upplevelser och åsikter om kursen. Resultatet visade att kursen hade bidragit till 

sjuksköterskornas ökade kliniska uppmärksamhet gällande riskmoment under hela 

blodtransfusionsproceduren såsom identifiering och observation av patienten. I studien 
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konstaterades att skillnad mellan sjuksköterskans teoretiska utbildning och praktiska 

erfarenhet var uppenbar men dessvärre ett välbekant problem. De utbildningsansvariga ser 

över och anpassar planer så att de överensstämmer med sjuksköterskornas kunskapsbehov i 

kommande utbildning.  

Det gemensamma målet att reducera komplikationer vid blodtransfusioner genom att utöka 

eller intensifiera fortbildning framgår i de ovanstående studierna (Pirie & Gray, 2007; Smith, 

Donaldson & Pirie, 2010; Cottrell, & Donaldson, 2013). Administration av blodprodukter kan 

vara en riskfylld process eftersom det kräver specifik klinisk kunskap och innehåller många 

delmoment. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion  
En metoddiskussion innebär en beskrivning av hur skrivprocessen förlöpte genom att 

analysera vilka svagheter, styrkor och vad författaren upplevde inverkade på materialet 

(Friberg, 2012 c). En styrka med den valda metoden utgjordes av artiklarnas ursprung då de 

kom från länderna Storbritannien, USA och Förenade Arabemiraten, alla med avancerade och 

jämförbara sjukvårdssystem. Ytterligare en annan styrka framkom genom att artiklarna var 

mellan åren 2007 till 2013 vilket skapade tillförlitlighet genom nya forskningsresultat. För att 

förfina sökresultaten ytterligare och precisera definitionen av svenska sökorden till engelska 

användes Mesh-termer och Headings. Forskningsprocessen innebär även att återblicka på hur 

det var att hitta abstraktioner, benämningar och begrepp för att möjliggöra kategorisering och 

en tematisk indelning av materialet (Friberg, 2012 a). Möjligheten att finna abstraktioner 

inom detta forskningsområde tedde sig till en början inte självklart. Ett mer utforskat ämne 

hade troligen gjort det lättare att avgränsa och finna abstraktioner samt kategorisera därtill 

hörande teman (Friberg, 2012 a).  

 

Resultatdiskussion                  
Sjuksköterskans kliniska kompetens påverkar patientsäkerhet 

Klinisk kompetens är lika aktuell idag som på Florence Nightingales tid (Nightingale, 1989).  

Hon utvecklade en helhetssyn på människan och ansåg att individuell omvårdnad, lugn 

vårdmiljö samt nutritionens betydelse var förutsättningar för optimal läkning. Detta är i 

allmänhet grunden i omvårdnad och synnerhet vid svår sjukdom eller under blodtransfusion 

då genom att utföra ibland livsavgörande vitala kontroller, såsom puls, andningsfrekvens och 
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hudfärg. Tyst kunskap är ett annat exempel på modell och är ett begrepp som förekommer 

inom vårdvetenskap (Olsson & Sörensen, 2004). En ungersk läkare Michael Polyani 

uppmärksammade att tyst kunskap framkommit genom observation och erfarenhet. Han 

beskriver att kunskap insamlas genom praktiskt iakttagande vilket han benämner tyst kunskap 

och kan bidra till kommunikation mellan patient, sjuksköterska och vårdteam som bildar 

samlad kompetens (Olsson & Sörensen, 2004). Författaren hävdar att det i dagens 

teknokratiska samhälle kan hamna i skymundan om sjuksköterskan inges en falsk trygghet i 

teknisk apparatur istället för att använda all kompetens såväl tyst kunskap och klinisk 

kunskap. Under analysarbetet av materialet så framträder den centrala funktion sjuksköterskan 

har vid blodtransfusioner och markerar vilken bidragande roll för patientsäkerhet som utgörs 

av klinisk utbildning och kompetens SOSFS (2010:659). Studierna relaterar till gemensamma 

beröringspunkter som innebär att sjuksköterskans utbildning måste anpassas till patientens 

vårdbehov och återspeglas i grundlagen med målsättningen att sjuksköterskan skall utföra god 

vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS, 1982: 763). Några av studierna indikerade 

däremot att en del av sjuksköterskorna hade bristande kunskap gällande administrering av 

blodkomponenter vilket kan medföra att oanade konsekvenser uppstår då obevakade patienter 

utsätts för risker. Det kan bero på ojämna resurser inom sjuksköterskeutbildning eller 

sjukhusklinikers arbetssätt både på individ- och organisationsnivå. Att erhålla väsentlig 

information förutsätter ett nära samarbete mellan patient och sjuksköterska i synnerhet vid 

blodtransfusioner då minsta förändring hos patienten kan vara livsviktig att upptäcka då 

dialog som kommunikationssätt ökar möjligheter inom akut omvårdnad (Silfverberg, 2005).  

Studierna i föreliggande litteraturöversikt fokuserar på sjuksköterskans betydelse av 

kompetens vilket författaren ser som en parallell mellan det observerande och iakttagande 

inom omvårdnadsrollen vilken återfinns i Patricia Benners vårdteori som innebär att ha en 

diagnostisk och övervakande funktion (Benner et al., 2000). Där kan en hjälpande roll, att 

övervaka behandling och ett pedagogiskt förhållningssätt till patienten (Kärner, 2009). Det 

kan utgöra redskap för att snabbt kunna hantera skiftande situationer och att upptäcka 

transfusionsreaktioner så tidigt som möjligt och utföra en god vård (Socialstyrelsen, 2009). 

Detta återfinns i SFS (2006: 496) som beskriver att följsamhet innebär att skapa trygghet. 

Detta utgör grunden för att optimera möjligheter för blodsäkerhet (SOSFS 2009: 28). Mätning 

av puls- temperatur- och saturationsvärden och upprätthålla vitala parametrar kan vara 

avgörande för att förhindra uppkomst av eskalerande komplikationer som vid ett allvarligt 

tillstånd som vid kejsarsnitt (SOSFS, 2005: 28 § 2). Behandlingsmetoder utvecklas ideligen 

och kommer det innebära datoriserade medicinsktekniska hjälpmedel som komplement till 
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dagens sjuksköterskeuppgifter och därmed leda till högre patientsäkerhet inom en snar 

framtid? 

 
Lagstiftning borgar för patientsäkerhet vid transfusioner  

Inom forskning och utbildning är det sjuksköterskans kompetens som tillsammans med 

riktlinjer och lagstadgade föreskrifter tillsammans utgör grunden för blodsäkerhet (WHO, 

2010). ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt och psykiskt och socialt välbefinnande 

snarare än avsaknad av sjukdomar eller funktionshinder” (WHO, 2010). Sjuksköterskan ser 

till att planering av vården sker i samråd med patienten för att upprätthålla kontinuitet samt 

tillgodose läkning och hälsa (SFS, 1982: 763). Sjuksköterskan kan använda detta perspektiv 

inom omvårdnadsarbete för att identifiera och analysera patientens både huvudsakliga och 

övergripande behov som kan vara en viktig informationskälla gällande patientens tillstånd 

men som även innebär ett ökat kunskapskrav (Svensk Sjuksköterskeförening 2010). Det tyder 

enligt författaren på att sjuksköterskans patientnära omvårdnadsarbete har betydelse för att 

åstadkomma ett minskat lidande för patienten och samhällsekonomiskt minskade resurser SFS 

(2006: 493). Patientsäkerheten behöver vidareutvecklas och då utgör informationshantering 

och organisatoriskt utrymme för sjuksköterskan en avgörande roll för att uppnå önskvärt 

resultat (SOSFS 2009: 28). Vid nästa årsskifte kommer ett utökat förbättringsarbete med tät 

uppföljning och återkoppling via Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO, 2012/ 13: SoU 

5). Den nuvarande lagstiftningen torde leda till en utveckling av patientsäkerheten genom att 

patientens autonomi givits ökat utrymme (SOSFS 2011: 9). Patienter uppmanas att uttrycka 

åsikter, skriva klagomål eller att anmäla händelser vilket visar att patienten kan erhålla gehör 

SOSFS (2010: 659). Författaren menar att dagens symtomorienterande sjukvård utgör ett 

ineffektivt sätt att använda sjuksköterskans resurser. Istället kunde sjuksköterskan fokusera på 

patientens totala välmående, vara närvarande och övervaka patienten med influenser via 

datorisering som hjälpmedel inom sjuksköterksans omvårdnadsarbete för att uppnå 

målsättningen en god och trygg patientsäkerhet (Eriksson, Christiansen, Engström, Holmgren 

& Salzmann- Eriksson, 2014).   
 
Klinisk forskning leder till ökad patientsäkerhet 

Varför är gåtan med komplikationsfria blodtransfusioner fortfarande inte är löst trots många 

års omfattande studier? Det har inneburit att patienter i takt med ökade sjukdomstillstånd ändå 

kan behandlas i hemmen med ännu mer avancerade metoder patientdataförordningen SOSFS 

(2008: 360). Ett annat kliniskt exempel på säkerhetsarbete för att åstadkomma kvalitet vid 
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blodtransfusioner härrör från Kalifornien (Goodnough et al, 2009). Där beskrivs i en studie 

som syftade till förbättring av kontrollmetoder för att verifiera patientens blodgrupp. 

Resultatet blev ett framgångsrikt kvalitetsäkringshöjande koncept som användes av 

sjuksköterskan genom implementering i form av ett chip som avlästes hela vägen från 

laboratoriet till patienten för att öka spårbarheten. Nutida forskning är mångfacetterad som 

exempelvis i Japan där en ny behandlingsmetod utvecklats för transfundering av 

blodprodukter genom en datastyrd teknik (Ohsaka, 2008). 

Målet att minska antalet blodtransfusioner medför en förändring i grundläggande kriterier 

som innebär att arbeta profylaktiskt (Joyce, 2008). En svensk studie som utforskade vilka 

möjligheter att uppnå minskande komplikationer och därmed minskande behov av 

blodtransfusion vid avbrytande av graviditet (Kopp Kallner, 2010). Studien undersökte dels 

hur blödningar kunde minimeras samt att reducera användandet av blodkomponenter för att 

förhindra uppkomst av blodprodukters toxiska påverkan. Studien utfördes på två olika sätt 

med en inneliggande grupp och den andra gruppen befann sig i hemmiljö där 

tillvägagångssättet var av medicinsk art. Samma läkemedel användes vid olika tidpunkter av 

gestationsveckor och där sjuksköterskan respektive patienten administrerade läkemedlet. 

Resultatet från studien påvisade att effektiviteten ökat till 97,5% i båda grupperna och att inga 

akuta insatser med blodtransfusioner hade varit nödvändiga vilket ledde till 

förbättringsmetoder och resulterade i minskat lidande. Ytterligare metoder inom forskningen 

kan ge en fingervisning genom de bidrag som använts vid vissa cancersjukdomar som 

exempelvis ersättning av blodprodukter i en kombination av läkemedel och träning (Coleman 

et al, 2008). Detta läkemedel Erythropoetin Alpha, EPO har visat sig stimulera kroppens egen 

produktion av röda blodkroppar. Det fungerade i samband med kemoterapi i höga doser 

samtidigt med stamcellstransplantation som tillsammans med viss typ av fysiska övningar 

varit gynnsamma och bidragit till en minskning av blodprodukter.  

Forskning indikerar en ökad mortalitet efter blodtransfusion som beskrivs i en artikel 

vilken rör långtidsöverlevnad vid intensivvårdkliniken på St. Vincent Mercy Medical Center 

(Enogren & Enogren- Arslanian, 2009). Forskarlaget vidhåller att studien ger värdefull 

indikation ökad mortalitet kunde ha korrelation och samsjuklighet eller med andra allvarliga 

sjukdomstillstånd. Forskarlaget reserverade sig från att göra konklusioner utifrån enstaka 

studier men förordar fortsatt utforskande av hur överlevnaden ser ut i långtgående perspektiv. 

Det ligger i sakens natur att vid en litteraturöversikt etablera ny kunskap via nya upptäckter 

och rön, men det författaren saknar är en samverkan mellan nationella och internationella 

kunskapsbaser då forskning är livsviktig och fortfarande behöver vidareutvecklas. Författaren 
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anser därmed att lagstiftningen ska tillfogas större utrymme gällande kompetensutveckling 

och delaktighet för sjuksköterskan. Likaså inom klinisk forskningsutveckling skulle samt att 

en global kunskapsbank inrättas för bevakning och vidarebefordran av forskning samt 

evidensbaserad kunskap. Lyckligtvis finns det redan en global kunskapsbank, men den skulle 

vara förträfflig att användas och etableras konstant för att minska onödigt lidande till följd av 

transfusionskomplikationer (WHO, 2012).  

 
Praktiska implikationer 
Författaren anser att det är viktigt att ta lärdom av resultatet och arbeta för att åstadkomma 

högre patientsäkerhet på alla enheter där blodtransfusioner utförs. Detta kan ske genom 

utökad utbildning av sjuksköterskor, bättre informationshantering och följsamhet d v s 

compliance inför lagar och riktlinjer. Sjuksköterskan kan också stimulera patienten till 

delaktighet vid blodtransfusion genom meningsfull och pedagogisk undervisning.  

 
Förslag till fortsatt forskning 
Det vore intressant att undersöka hur sjuksköterskan upplever compliance inom området 

blodtransfusioner, det vill säga att följa lagstiftningen kring denna behandling. Ytterligare ett 

forskningsområde är sjuksköterskans upplevelse av att utföra patientundervisning i samband 

med blodtransfusion.  

 

Slutsats 
Resultatet från litteraturöversikten visar betydelsen av att öka sjuksköterskans kompetens 

kring blodtransfusion föra att säkerställa patientsäkerheten. Det framkom också vikten av att 

göra patienten delaktig under blodtransfusionen genom sjuksköterskans patientundervisning. 

Att utföra blodtransfusion i hemmet visades också ha positiva konsekvenser för mycket sjuka 

patienter som istället för arbetsam resa tur och retur till sjukhuset kunde spendera mer tid med 

familjen. De anhöriga kände större trygghet när sjuksköterskan gjorde behandlingar i hemmet. 

Det hade även en gynnsam effekt på det organisatoriska- och kostnadseffektiva  planet då 

sängplatser på sjukhuset kunde disponeras av patienter vilka var beroende av heldygnsvård.  
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