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Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden. 
Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare: 

 

 

Patientinformation  

Till dig som inte accepterar att  
ta emot blod eller blodprodukter 
Socialstyrelsen har fastslagit att patientens självbestämmande och integritet har en 

grundläggande roll inom hälso- och sjukvården. Som patient har du rätt att vägra ta 

emot behandling men däremot inte rätt att själv besluta om behandlingsmetoder. Det 

är därför mycket viktigt att du som patient får information, grundad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet, om de medicinska konsekvenserna som beslutet att inte ta emot 

blod eller blodprodukter medför.   

 

För att du som inte accepterar blod eller blodprodukter skall vara så välinformerad 

som möjligt erbjuds du att träffa en förlossningsläkare på Specialistmödravården för 

att diskutera risker samt tänkbara åtgärder vid komplikationer i samband med din 

graviditet och förlossning.   

 

Det är viktigt att vi gör en så bra planering som möjligt för din graviditet och 

förlossning då risken för att dö i blödningskomplikation vid förlossningen ökar om 

man inte accepterar att ta emot blod eller blodprodukter. Risken för allvarlig sjukdom 

med lång sjukhusvistelse är också kraftigt ökad.  
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Din barnmorska på Barnmorskemottagningen skriver remiss till 

Specialistmödravården på det sjukhus du valt att föda på. Nedan finner du en 

sammanfattning av informationen du kommer att få på Specialistmödravården:  

 

Du kommer att träffa en förlossningsläkare för information och bedömning om 

eventuell blödningsrisk under just din förlossning, samtidiga tillstånd eller sjukdomar 

som kan påverka din koagulationsförmåga samt eventuell aktuell 

graviditetskomplikation.   

 

Ni kommer att diskutera medicinska alternativ till behandling med blod eller 

blodprodukter under graviditet och förlossning.   

 

Ni kommer i samråd att fylla i dokumentet ”Ställningstagande till livsuppehållande 

behandling” i journalsystemet Take Care där kan ditt ställningstagande angående att 

starta behandling med blodprodukter journalföras och vara tillgängligt för alla som är 

inblandade i din vård. Detta kan du som patient när som helst ändra.  

 

Du kommer att remitteras till anestesimottagningen för genomgång tillsammans med 

en anestesiolog angående vilka blodprodukter du godtar vid blödning och eventuella 

överväganden för att använda medicinska alternativ till blod vid t.ex. kejsarsnitt.  

Om förlossningsläkaren på Specialistmödravården bedömer att du har en ökad risk 

för större blödning kommer du att rekommenderas att föda på Karolinska Huddinge 

eller Solna alternativt Södersjukhuset- dessa sjukhus har särskild kapacitet vid större 

blödning.  

 

Om du blöder mycket vid förlossningen kommer vi att föra dig till 

operationsavdelningen. Denna åtgärd kommer av säkerhetsskäl att utföras vid ett 

tidigare skede för dig jämfört med kvinnor som accepterar blod/blodprodukter.   

 

Risken för att vi i direkt livräddande syfte måste operera bort livmodern vid 

förlossningen ökar flerfaldigt om man inte accepterar att ta emot blod/blodprodukter.   


