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Provtagningsanvisning Blodgruppering (ABO
och RhD, antikroppsscreen) - Hälso och
sjukvård Region Gävleborg
Remiss

Provtagning

Förvaring/transport

Analyserande
laboratorium
Referensintervall
Svarstid

Remiss Blodcentralen
Remissen kan endast skrivas ut inom Region
Gävleborg.
Externa beställare kan kontakta kundtjänst
026-15 55 55
ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29
Vuxen/navelsträngsblod: 7 mL EDTA-rör, lila
propp
Barn: 2 mikrotainerrör med EDTA á 500 µL vid
kapillärprovtagning.
Ange provtagningsdatum och tid.
Prov kan förvaras i väntan på transport i
rumstemperatur.
Provets ålder vid blodgruppering får högst vara 5
dygn.
Prov för blodgruppering ska tas i så god tid före
planerad transfusion/operation att eventuell
kompletterande antikroppsidentifiering hinner
utföras.
Prov kan transporteras i 4–25 °C
Blodcentralen i Gävle
Erytrocytgruppering utförs på Blodcentralen i
Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Ej tillämpligt

Ackrediterad

Erytrocytgruppering svaras ut inom 15 min.
Fullständig Blodgruppering svaras ut inom 24h
Vid oklarhet kontaktas beställare och prov skickas
för utredning till Blodcentralen Uppsala
Ja

Efterbeställning

Kan inte efterbeställas

Patientinformation

Ej tillämpligt

Kommentarer/Övrig
upplysning

Erytrocytgruppering är giltig i 3 månader från
provtagning alt. till patienten blir 1 år.
Är patienten tidigare blodgrupperad med
reservpersonnummer eller akutnummer ange detta
nummer på remissen.
Blodgruppering (AB0- och RhD-gruppering samt

Medicinsk
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bakgrund/Indikation

antikropps-screening).
Vid medicinskt akuta situationer utförs först
Erytrocytgruppering (Akutgruppering) där EJ
antikroppsscreening ingår och därefter utförs en
fullständig blodgruppering.
Syftet med blodgruppering under graviditet är dels
RhD bestämning för att vid behov kunna ge RhDprofylax till kvinnor, dels att kunna påvisa
antikroppar som kan ha betydelse för fostret.
Spädbarnsgruppering (barn < 4 månader) utförs
vid misstanke om immunisering,
hyperbilirubinemi och för att bedöma om Rhprofylax ska ges till modern.
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