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Klinisk immunologi/transfusionsmedicin 
 
 

 

 
Information till patienter angående egenblodgivning 
 
Egenblodgivning (autolog blodgivning) kan göras inför planerade operationer.  

Patientens hälsa ska tillåta avtappning av 450 mL blod det önskade antalet gånger 
utan risk. En vuxen person bör som regel tappas på högst 13 % av sin blodvolym 
vid ett och samma tillfälle.  
Blodvolymen är relaterad till kroppsvikten. Vi använder därför en nedre gräns på 
50 kg patientvikt för blodgivning.  

Din läkare skickar remiss till Centrum för Aferes och Stamcellshantering cirka  
8 veckor före planerad operation.  
Ett blodtappningsprogram planeras därefter med start cirka 5 veckor före 
operationsdagen. Ofta kan blodtappningen göras 2-3 gånger med en veckas 
intervall. 

Du kommer att tappas på 450 mL blod per tillfälle. Hållbarheten är 6 veckor.  

Din läkare beslutar om du kan genomföra blodtappningen utan risk. Generellt 
gäller att du inte får ha svår hjärt- eller lungsjukdom, virusorsakad gulsot, HIV 
eller annan smittsam sjukdom, blodbrist eller högt blodtryck. Även vissa 
mediciner kan utgöra hinder för blodtappningen.  

 

 

Vid frågor kontakta Centrum för Aferes och Stamcellshantering,  
telefon 517 759 14 
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