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HØRING AV ENDRING I BLODFORSKRIFTEN FOR Å SIKRE TILGANG PÅ BLOD OG 
BLODPRODUKTER UNDER UTBRUDD AV PANDEMISK INFLUENSA A (H1N1) 
 
Denne høringsuttalelsen gis på vegne av blodbankene i Sørlandet sykehus HF. 
 
For å sikre tilgang på blodprodukter under utbrudd av pandemisk influensa er det foreslått en midlertidig 
endring av blodforskriftens vedlegg I, slik at kravene til blodgiveres hemoglobinnivå senkes med 5 g/L og 
utelukkelsesperioden etter influensalignende sykdom senkes fra 2 uker til 7 dager. De foreslåtte endringene 
er funnet forsvarlige av faglig ekspertise. Den økte risikoen for giver og mottaker ved å redusere 
utelukkelsesperioden etter influensalignende sykdom er vurdert som liten i forhold til risikoen ved mangel på 
blod. 
 
Vi ser ingen grunn til å tvile på vurderingene til den faglige ekspertisen hva gjelder risiko for giver og 
mottaker. Imidlertid nærer vi en viss tvil når det gjelder effekten av disse tiltakene på tilgangen på blodgivere 
i en pandemisituasjon av begrenset varighet. Særlig gjelder det effekten av å senke kravet til 
hemoglobinnivå, ettersom de fleste etablerte givere har hemoglobinnivå innenfor gjeldende krav. 
 
Blodbankene følger Helsedirektoratets Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, 6.utgave 2009. Ifølge 
denne (vedlegg 1) skal givere ha karantene i 2 uker etter feber ≥ 38 oC. Dersom man velger midlertidig å 
lempe på kravet om 2 ukers utelukkelsesperiode etter influensalignende sykdom, må man samtidig si noe om 
hvordan blodbankene skal forholde seg til kravet om karantene etter feber. 
 
Veileder for transfusjonstjenesten kap. 2.4 omtaler prinsipper for utvelgelse av blodgivere i spesielle 
krise/katastrofesituasjoner. Disse prinsippene er faglig fornuftige. Vi er av den formening at dette punktet i 
veilederen gir tilstrekkelig dekning for å gjøre unntak fra utvalgskriteriene i en pandemisituasjon med 
alvorlig blodmangel og at det ikke skulle være nødvendig med en endring i blodforskriften. 
 
Med vennlig hilsen 
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