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Til landets blodbanker 

 

I forbindelse med Covid19-pandemien har vi erfart at vi må gjøre tiltak for å sikre 

tilstrekkelig tilgang på blod og blodplater til våre pasienter. I brev datert 3. april 2020 til alle 

landets blodbanker ble det fra Helsedirektoratet gitt tillatelse til styrte avvik fra anbefalinger i 

Transfusjonsveilederen. Disse tiltakene ønsker vi å kvalitetssikre gjennom en strukturert 

oppfølging på nasjonalt nivå. Denne oppfølgingen vil bli gjort i form av en 

kvalitetssikringsstudie.  

 

Målet med studien er å:  

1) Beskrive tiltak som ble iverksatt lokalt, regionalt og nasjonalt for å sikre blodforsyning til 

våre pasienter, og 

2) Samle inn data om blodforsyning og blodbehov under Covid19-pandemien i Norge til bruk 

ved planlegging av blodberedskap ved en senere pandemi.  

 

Alle norske blodbanker inviteres til å delta i studien. Studien skal gjennomføres som en 

retrospektiv observasjonsstudie. Oppsummerte data samles inn fra alle blodbanker i Norge 

som er villig til å delta. Datainnsamlingen omfatter informasjon om tiltak for å sikre 

blodforsyning og effekten av disse tiltakene på antall blodtappinger, produksjon av blod og 

blodkomponenter, samt forbruk av blod. Data samles inn elektronisk via datainnsamlingsark.   

 

Studien er forankret i Helsedirektoratet og i Norsk forening for immunologi og 

transfusjonsmedisin (NFIT). Transfusjonstjenestens kvalitetsråd er referansegruppe for 

studien. Det skal opprettes en styringsgruppe for prosjektet som vil stå for det praktiske 

arbeidet med gjennomføring av studien. Prosjektgruppen skal bestå av til sammen 5-7 

representanter fra Blodbanker i alle våre helseregioner. Det er ønskelig at prosjektgruppen har 

medlemmer fra både små og store blodbanker. Vi oppfordrer de som er interessert i å delta i 

prosjektets styringsgruppe til å kontakte prosjektleder Torunn Apelseth, seksjonsoverlege ved 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus i Bergen 

(kontaktinformasjon oppgitt under). 
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Dette er en enestående sjanse til læring og kvalitetsheving av transfusjonstjenesten i Norge. 

Det vi gjør nå gjør oss bedre rustet neste gang vår blodberedskap blir utfordret. Vi håper dere 

har mulighet til å bli med oss i dette arbeidet!   

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Torunn Oveland Apelseth, MD, PhD, Prosjektleder 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 

Haukeland universitetssjukehus 

5021 Bergen 

 

Telefon: 94842045  

Epost: torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no 
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