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Høringsbrev - Veileder til blodforskriften
Helsedirektoratet inviterer til høringsinnspill til Veileder til blodforskriften.
Dette er en åpen høring som også publiseres på
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/veileder-til-blodforskriften.
Høringsfrist: 1. oktober 2019.
Bakgrunn og formål
Veilederen skal sammen med blodforskriften bidra til god og enhetlig praksis for
transfusjonstjenesten i Norge. Den inneholder særlig anbefalinger til det praktiske og
medisinskfaglige arbeidet i blodbanker, og er ment som et hjelpemiddel for å oppnå
forsvarlighet og god kvalitet i transfusjonstjenesten.
Målgrupper for veilederen
Denne veilederen retter seg primært mot transfusjonstjenesten, men kan også være relevant
for andre deler av spesialisthelsetjenesten.
Innhold
Veilederen er organisert etter paragrafene i blodforskriften, og må brukes og leses sammen
med denne. Veilederen er inndelt i 13 kapitler, noen kapitler har underkapitler. Det er lenket til
forskriften under omtalen av hver bestemmelse. Det gis en kort innføring i forskriftens
minstekrav, og der det er aktuelt gis det en forklaring på hva dette innebærer i praksis. Under
fanen "praktisk" beskrives eksempler og anbefalinger om hvordan ulike oppgaver kan løses.
Veilederen omhandler også mange temaer som er viktige for arbeidet i blodbankene, men som
ikke er myndighetskrav til blodbankenes arbeid.
Referanselistene i enkelte av kapitlene vil bli endret før endelig publisering. Det er lagt inn
lenker til referanser i selve teksten.
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Høringsinnspill
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer
behovet for å legge frem høringsforslaget for andre berørte.
Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på veilederen som helhet og på de enkelte
anbefalingene i høringsutkastet. Forslag til veileder er først utarbeidet av en ekstern
arbeidsgruppe. Helsedirektoratet har deretter hatt forslaget til gjennomgang, og har foretatt
flere strukturelle og innholdsmessige endringer. Vi ønsker at høringsinstansene ser grundig på
de faglige anbefalingene i veilederen.
Veilederen kan skrives ut i PDF-format. Ved endelig publisering skal det utarbeides en
brukervennlig PDF-versjon som kan brukes for eksempel i forbindelse med intervju av
blodgiver.
Vennligst send høringsinnspill via elektronisk tilbakemeldingsskjema (questback.com).
Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingeborg Hagerup-Jenssen på e-postadresse
Ingeborg.Hagerup-Jenssen@helsedir.no eller Eva Elander Solli på e-postadresse
Eva.Elander.Solli@helsedir.no.
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Høringsinstanser
De regionale helseforetak
Den norske legeforening
Foreningen for blødere i Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landets blodbanker
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets pasientombud
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Røde Kors
Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Sykepleierforbund
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Tolkeforbundet

