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Information 
til 

chauffører fra Flextrafik

Transporter for blodbankerne i Region Sjælland 
indeholder blod, knogler og sener. De skal anvendes 
til behandling af patienter og er derfor omfattet af 
lægemiddelloven.

Pjecen beskriver håndtering af alle former for 
transport til og fra blodbankerne.

Telefonliste

Transfusionscentret: 5651 4057 (8.00-15.30)
5651 2266 (15.30 -8.00)

Holbæk: 5948 4398

Køge: 4732 5585

Nykøbing F: 5651 5724

Roskilde: 4732 5650

Slagelse: 5855 9480

Mobil tappetrailer Syd 2434 9680 / 2434 9681
Mobil tappetrailer Nord 2434 9669 / 2434 9688
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Dette skal sættes tilbage i 
blodbanken efter brug. I 
bestillingen er indlagt tid til
dette. Destination er normalt 
Transfusionscentret, Næstved 
Sygehus. 

Under kørslen

Transportkasser skal stilles, så 
de ikke kan vælte eller skride 
under kørsel. De skal stå i 
bilen ved en temperatur 
mellem 10° - 25° C.

Kølekasser skal opbevares ved 
en temperatur mellem 4° - 25°
C. Kassen indeholder blod, 
som ikke må blive varmere 
end 10° C eller koldere end 2°
C. Kølekasser er kontrolleret til 
at kunne overholde denne 
temperatur, hvis transport-
tiden overholdes. Derfor er 
det vigtigt, at plomberingen af 
kasserne ikke brydes under 
transporten. Hvis plom-
beringen er brudt, skal blodet 
kasseres ved ankomst til 
blodbanken eller privat-
hospital/ klinik. Dette er vores 
sikkerhed på, at temperaturen 
på blodet er overholdt og at 
patienterne får blod af høj 
kvalitet.

Generel information

Blodbankerne er omfattet af 
tavshedspligt, så patientens 
navn og cpr. nr. er ikke synlig på 
kassen, og oplyses heller ikke til 
kørselskontoret.
Kasser med blod kan være 
pakket i transportkasser eller i 
kølekasser.

Transportkasser er flade grå 
kasser med et fladt låg. Låget er 
lukket i fire hjørner med 
plastikstrips. Kasserne 
indeholder nytappet blod og 
kan stables. Der må ikke stables 
mere end 5 kasser af gangen.
Kasserne med blod skal 
afleveres i Transfusionscentret, 
indgang 20B, Næstved Sygehus.

Kølekasser er isolerede 
plastikkasser med en låsestang. 
Stangen er ført gennem 
håndtaget og låst med 
plastikstrips. Kasserne findes i 
forskellige størrelser fra 10 – 26 
L. Kølekasser anvendes til 
transport af koldt blod samt 
frosne knogler og sener. 
Kølekasser bruges til levering af 
færdig fremstillet blod til 
opfyldning af lagre i Region

Sjællands blodbanker.
De bruges også til levering af blod 
bestilt til en bestemt patient. 
Dette er oftest til et privathospital 
eller sundhedscenter.

Afhentning af kølekasser 

Ved afhentning vil der være 
ventetid. Dette afhænger af hvor 
mange kasser, der skal hentes, og 
hvor mange steder, der skal 
leveres til. Ventetiden vil være 
mellem 3 og 6 minutter. Årsagen 
er, at kølekasser med blod skal 
opbevares koldt, indtil afhentning 
finder sted.
Kasserne kan først pakkes færdig 
med låg og plombering, når du 
ankommer.  På alle kasser sidder 
en etiket, som oplyser hvor 
kassen skal afleveres. Kørsels-ID 
står på etiketten.

Afhentning af transport-
kasser 

Disse afhentninger er normalt 
bestilt som faste kørsler. Ved 
afhentning kan der være ventetid. 
Dette kan skyldes forsinkelse i 
donortapningen. Der skal flere 
steder bruges et rullebord for at 
skåne din ryg. 

♥ Kørsel med blod er altid 
direkte kørsel. Der må gerne være 
passagerer med, men blodet skal
sidst ind og først ud, således at 
transporttiden for blodet bliver så 
kort som mulig!

♥ Kørsel med blod må ikke 
overstige 120 minutter!

Aflevering af kasser med 
blod

Når en tur oprettes, vil adressen 
fremgå i bilen. Ved tvivl har 
”Kørselskontoret” en liste med 
adresser på blodbankerne med 
nummer på indgange og 
telefonnumre. 
Blodet skal afleveres personligt til 
en medarbejder i blodbanken 
eller Transfusionscentret ved 
ankomsten.

Spild eller uheld

Spild skal altid tørres op – anvend 
engangshandsker. 
Oplys om spild eller andre uheld 
skal ved ankomst til blodbanken. 
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