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ABSTRACT 

The routines for blood testing were changed during 2010 at the blood bank in UAS. At first, the 

blood test was taken before the donation and now it is taken after donation. Along with this, the 

blood bank increased the lowest level for allowance of blood donation with 10 g/L both for men and 

women. The level is now on 125 g/L and 135 g/L for women respectively men. After the increase, it 

was noticed that the amount of blood donors were deferred due to low Hb levels in creased. A study 

made in year 2013, investigated how much the Hb-levels actually was changed during a blood 

donation. It showed that it was lowered in means by 6 g/L and not 10 g/L as previously thought.  

     The aim of this study was to see if the sitting position of the blood donor during waiting time and 

the supine position during the time of blood donation may had any effect on the difference of the Hb-

level during the blood donation.  

     Data from the 120 blood donors in the earlier study was collected. Hb values, before and after 

blood donation, were taken from the earlier study and registered times were taken from the database 

Prosang. The waiting time, time of blood donation and the difference of Hb-levels were calculated 

and correlated with Spearmanns correlation coefficient.  

    The results did not show any correlation between the times and the difference in Hb-levels. One of 

the reasons may be that the blood donor physiology differ and thus the change in Hb-level can vary.  
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INTRODUKTION 

Blodgivning är nödvändigt för att modern sjukvård ska kunna fungera. Tillgången på blod är bland 

annat viktigt vid olycksfall, operationer samt vid behandling av cancer och olika kroniska sjukdomar. 

År 2012 donerades en halv miljon blodpåsar i Sverige, varav 472 000 av dessa gick till patienter. En 

tredjedel räddade livet på patienter i akut tillstånd
1
. 

Vid ankomst till blodcentralen får blodgivaren börja med att fylla i en hälsodeklaration.  Ansvarig 

personal frågar om han/hon har ätit eller druckit något, om inte uppmanas blodgivaren att göra det 

innan tappningen. Ett tappningsunderlag skrivs ut med etiketter till blodpåsen och till proverna som 

ska tas. Blodgivaren får sedan lägga sig på en brits och uppmanas att ta ut det som eventuellt finns i 

munnen som tuggummi och liknande. Sedan görs en identitetskontroll då givaren ombeds att säga 

sitt namn och personnummer som samtidigt kontrolleras mot blodgivarens tappningsunderlag. 

Tappningsnumret samt blodgrupp kontrolleras så att det överensstämmer med tappningsnummer och 

blodgrupp på blodpåse systemet och provrören.  

Stickområdet desinfekteras och en venpunktion utförs. Nålen fixeras och tappningsslangen tejpas på 

handleden. Provpåsen fylls upp med önskad provvolym och när det fyllts klart stängs klämman till 

påsen. Blodtappningen startar, och slangen till provpåsen försluts för att sedan tas bort. Brytstiftet till 

provpåsen öppnas och tre EDTA-rör fylls med blod. Om extra analyser är beställda fylls fler rör. 

Sedan öppnas slangen till blodpåsen och blodvaggan startas. När påsen fyllts till 450 mL säger 

apparaten till att tappningen är klar.  

 

 

1.http://geblod.nu/fakta/blodgivarstatistik/                                                                                                          

http://geblod.nu/fakta/blodgivarstatistik/


Som blodgivare är risken att man drabbas av anemi förhöjd, och risken ökar ju tätare tidsintervallen 

är mellan varje blodgivning [1]. Blodgivarens hemoglobinvärden kontrolleras därför alltid vid varje 

blodgivning. Hemoglobin är ett protein som transporterar syre till kroppens alla organ och tar upp 

koldioxiden som bildas i dem. Det innehar även en viktig roll i upprätthållandet av blodets 

surhetsgrad. Hemoglobinet är uppbyggt av fyra subenheter, där varje enhet består av en globulär 

polypeptidkedja. Kedjan veckar ihop sig runt en hemgrupp med järnatom. Ungefär 95 % av blodets 

proteiner består av hemoglobinmolekyler och i genomsnitt har en individ ett hemoglobinvärde på 

150 g/L
2
.   

För att få bli blodgivare krävs det att man som kvinna har ett värde på minst 125 g/L och som man 

135 g/L. Har blodgivaren ett värde under gränsen nekas denne att ge blod
3
.  

Fertila kvinnor drabbas lätt av anemi på grund av menstruation och graviditet, vilket också är den 

vanligaste orsaken till att de nekas att bli blodgivare [2]. Män har i snitt högre hemoglobinvärden än 

kvinnor, vilket bland annat beror på att det manliga könshormonet testosteron stimulerar 

erytrocytproduktionenen
3
. Däremot sjunker hemoglobinet hos män i takt med åldern som ett resultat 

av den sjunkande testosteronhalten [3].  

Hemoglobinvärdet hos en individ är inte konstant utan varierar. Orsakerna kan vara patologiska men 

även rent fysiologiska faktorer har sin inverkan.  

    År 2007 gjordes en studie om hur Hb-värdet hos kvinnor påverkades av dygnsrytmen, där 51 

kvinnor och 20 män deltog. Försökspersonerna fick ta ett blodprov på morgonen runt klockan åtta 

och ett på eftermiddagen omkring tretiden.  

 

 

 

 



Resultatet visade att hemoglobinvärdet för kvinnor i genomsnitt sjönk från 133,9 ± 8,8 g/L till 130,7 

± 8,7 g/L, (P <0,0001) . Männen visade också en sänkning men resultatet kunde inte säkerställas
4
.  

    En annan faktor som kan påverka Hb-värdet är kroppsställningen. En övergång från stående till 

sittande läge eller från sittande till liggande läge får koncentrationen att sjunka. Under den sittande 

och liggande positionen förändras filtrationstrycket i kapillärerna, vilket leder till att mängden 

plasma som filtreras in i blodbanan ökar. Vid stående ställning ökar det hydrostatiska trycket på 

grund av gravitationskraften, speciellt i de nedre extremiteterna, vilket ger ett nettoflöde av plasma ut 

från kapillärerna
3
.  

    Makromolekyler som hemoglobin kan inte passera kapillärväggarna och koncentrationen är därför 

direkt beroende av plasmavolymen. En ökad plasmamängd späder ut blodet vilket resulterar i mindre 

hemoglobin per volymenhet
5
.  

I en studie av Shirreffs et Al undersökte man hur kroppsställningen bland annat påverkade 

plasmavolym, total blodvolym samt kaliumhalt när man direkt gick från stående till liggande 

ställning. Försökspersonerna fick till en början stå upprätt under en timme för att sedan lägga sig på 

rygg. Första blodprovet togs två min efter att den liggande ställningen intogs, och sedan togs ett prov 

var femte min och efter 30 min togs prov var 15 min. Resultatet visade att både plasma- och totala 

blodvolymen ökade redan efter 2 min. Efter ca 15 min nådde blodvolymen sin platå och 

plasmavolymen efter ca 20 min [4].  

 

 

 

 

 
      2     Människokroppen, Fysiologi och anatomi. Sand Olav, Oystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie  

3 http://geblod.nu/bli-blodgivare/forsta-besoket,  
4 http://www.narhalsan.se/upload/PV%20skaraborg/Nya%20webben/FoU-centrum%20PV-

TV/Rapporter/2007/p2007_1.pdf 

5 https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/allmant/Referensintervall/ 

http://www.narhalsan.se/upload/PV%20skaraborg/Nya%20webben/FoU-centrum%20PV-TV/Rapporter/2007/p2007_1.pdf
http://www.narhalsan.se/upload/PV%20skaraborg/Nya%20webben/FoU-centrum%20PV-TV/Rapporter/2007/p2007_1.pdf


Även Goldner et al rapporterar att en ändring från liggande till stående kroppsställning sänker 

plasmavolymen i genomsnitt från 2770 ± 460mL till 2350 ± 390mL, vilket innebär att 

hemoglobinkoncentration är högre i stående ställning [5]. 

Riskerna med en varierande hemoglobinkoncentration är att blodgivaren kan visa ett falskt lågt värde 

och därmed riskera att bli nekad blodgivning, trots att blodgivaren egentligen har ett tillräckligt högt 

Hb och är frisk i övrigt. 

År 2010 bytte man påsar för blodprov och ändrade i samband med det provtagningsrutinen från det 

att man tog blodprov efter tappning till att börja ta blodprov före tappning. I och med rutinändringen 

höjdes gränsen för hemoglobinvärdet med 10 g/L. Tidigare låg gränserna på 115 g/L för kvinnor 

samt 125 g/L för män, efter höjningen ligger det nu på 125 g/L samt 135 g/L för kvinnor respektive 

män.  

Det är en fördel att ta blodprov innan tappning då det vid stick finns en risk att hudflikar lossnar som 

kan föra med sig bakterier och virus. Tas blodprovet innan tappningen hamnar hudfliken i provpåsen 

istället i tappningspåsen. Därmed minskar risken för att blodmottagaren utsätts för en infektion.                                                                                                                                                                          

       När de nya provtagningsrutinerna infördes upptäckte man att ovanligt många blodgivare visade 

för låga hemoglobinvärden och därmed blev återkallade för kontroll. År 2009, innan 

rutinförändringen visade 2.85 % av kvinnorna och 0.7 % av männen ett för lågt hemoglobinvärde. År 

2011, efter att övergången fullgjorts, visade 7.33 % av kvinnorna och 2.7 % av männen ett för lågt 

hemoglobinvärde.  

     Man tror därför att en gräns på 125 g/L respektive 135 g/L kan vara för hög, då det är känt sedan 

tidigare att hemoglobinet sjunker något under väntetiden innan blodtappningen. Ett tidigare 

examensarbete
7
 gick bland annat ut på att undersöka hur mycket hemoglobinvärdet sjönk under 

blodtappningen. Etthundratjugo stycken blodgivare undersöktes, och man tog ett blodprov före- och 



efter tappning. Det som antogs var att hemoglobinvärdet sjönk med 10g/L under en blodtappning på 

grund av blodgivarens liggande ställning. Resultatet visade att den genomsnittliga skillnaden låg på 

6.2 ± 3.0 g/L hos kvinnor samt 5.7  ± 3.2 g/L hos män, båda resultaten var statistiskt säkerställda. Det 

var alltså inte en så stor skillnad som man tidigare hade trott. Zang et al beskriver även i en studie att 

hemoglobinkoncentrationen hos 22 friska män sjönk i snitt med 5.3g/L, (P <0.01) under en 

blodtappning. [6]                                                       

I det här arbetet kommer data att hämtas från det föregående examensarbetet, där främst 

hemoglobinvärden taget innan- och efter tappning kommer att användas. Data kommer även att 

hämtas från blodcentralens databas Prosang. Därifrån kommer främst registrerade tider under 

blodtappning att användas.  

Syfte med den här studien var att undersöka om försökspersonernas vistelsetid på blodcentralen har 

haft någon påverkan på Hb-skillnadens storlek under tappningens gång. Hypotesen var att en längre 

väntetid skulle ge en lägre koncentrationsskillnad under tappningen, eftersom hemoglobinet i så fall 

redan har hunnit sjunka under tiden då blodgivaren antagits vara i sittande position. En längre 

tappningstid förväntades korrelera positivt med en större Hb-skillnad.  

  

MATERIAL OCH METOD  

 

Samtycke  

Inga nya försökspersoner ingick i denna studie, då alla data som behövdes fanns att hämta från 

Prosang samt tidigare examensarbete, där försökspersonerna redan har lämnat sitt samtycke.  

  

7. The change of haemoglobin during blood donation, and an assessment of a photometrical method for non-invasive haemoglobin 

analysis, Helen Nilsson  

 



Personuppgifter användes endast i syfte att få fram datauppgifterna från Prosang samt vid 

könsindelning för resultatbeskrivning.  

 

Material och metod 

Data samlades in från den tidigare studien som gick ut på att jämföra hemoglobinvärdena före- och 

efter blodtappning. Under studien tappades blodgivarna på 450 mL blod, blodprov ej inräknat. Innan 

tappningen fylldes provpåsen med blod för standardanalyser av HIV, Hepatit B och C, Syfilis, 

kontrollgruppering samt blodstatus.  

     Provpåsen svetsades sedan av och tappningen startades. Vid tappningens avslut togs ett extra 

EDTA-rör för Hb-analys. När röret fyllts upp, blandades det tio gånger manuellt och skickades sedan 

till enheten för Klinisk Kemi och farmakologi där hemoglobinanalysen utfördes på Cell-Dyn 

Sapphire 
7
. 

Prosang är en databas som används av Akademiska Sjukhusets blodcentral, och innehåller bland 

annat uppgifter om blodgivaren, datum och tider för alla blodtappningstillfällen. Därifrån togs 

tiderna som registrerades under blodtappningsprocessen. Tiderna som registrerades var vid 

blodgivarens ankomst, start av blodtappning, samt blodtappningens avslut.  

    Uppgifter om hemoglobinvärden före- och efter blodtappning hämtades från det tidigare 

examensarbetet. Skillnaden i hemoglobinvärde räknades ut genom att subtrahera värdet före tappning 

med värdet efter tappning.  

    Utifrån tiderna räknades väntetiden ut, det vill säga tiden mellan blodgivarens ankomst tills att 

denne lade sig på britsen och blodtappningen startades. Sedan räknades även tiden för 

blodtappningen ut, det vill säga tiden från det att blodtappningen startades tills att blodtappningen 

avslutade. De variabler som sedan korrelerades var väntetid med Hb-skillnad samt blodtappningens 

tid med Hb-skillnad  

 



Statistik 

GraphPad användes som statistikprogram. Sambandet mellan hemoglobinskillnaden och de olika 

tiderna räknades ut med hjälp av Spearmanns korrelationskoefficient. Korrelationskoefficientens 

statistiska signifikans räknades ut med P-värde (P > 0.05). För resultatbeskrivning användes 

medianvärde och varians som räknades ut på Excel.  

     

RESULTAT 

Blodgivarens väntetid och tappningstid korrelerades med Hb-skillnaden under tappningen.  

Korrelation väntetid och Hb-skillnad 

 

 Figur 1a) Grafen visar korrelationen mellan storlek på Hb-skillnaden under tappning med väntetidens längd hos 

manliga samt kvinnliga blodgivare. Väntetiden (X-axel) är räknat i minuter och Hb-skillnaden (Y-axel) är räknat 

i g/L. R= 0.008 ( P = 0.313).  1b)  Grafen visar korrelationen mellan storleken på Hb-skillnaden under tappning 



med väntetidens längd hos manliga blodgivare. Väntetiden (X-axel) är räknat i minuter och Hb-skillnaden (Y-

axel) är räknat i g/L. R= -0.15  (P = 0.21). 1c)  Grafen visar korrelationen mellan storleken på Hb-skillnaden 

under tappning med väntetidens längd hos kvinnliga blodgivare. Väntetiden (X-axel) är räknat i minuter och Hb-

skillnaden (Y-axel) är räknat i g/L. R= 0.14 ( P = 0.968) 

 

Korrelation för tappningstid och Hb-skillnad 

 

 

 

Figur 2a)  Grafen visar korrelationen mellan storlek på Hb-skillnaden under tappning med tappningstidens längd 

hos manliga samt kvinnliga blodgivare. Tappningstiden (X-axel) är räknat i minuter och Hb-skillnaden (Y-axel) 

är räknat i g/L.  R= 0.008 (P = 0.475). 2b) Grafen visar korrelationen mellan storleken på Hb-skillnaden under 

tappning med tappningstidens längd hos manliga blodgivare. Väntetiden (X-axel) är räknat i minuter och Hb-

skillnaden (Y-axel) är räknat i g/L. R= 0.082 ( P = 0.927). 2c) Grafen visar korrelationen mellan storleken på Hb-

skillnaden under tappning med tappningstidens längd hos kvinnliga blodgivare. Tappningstiden (X-axel) är 

räknat i minuter och Hb-skillnaden (Y-axel) är räknat i g/L. R= 0.154  ( P = 0.277) 



Resultat för män och kvinnor 

Resultatet visar ingen korrelation mellan väntetid eller tappningstid och storleken på Hb-skillnaden 

(figur 1a och 2a). Medianvärdet för väntetiden låg på 12 (5-35) min, tappningstiden låg på 7 (5-13) 

min och Hb-värdet låg på 6 (1-14) g/L. 

Resultat för män 

Data analysen visade ingen korrelation mellan väntetid/tappningstid och Hb-skillnad för enbart 

manliga blodgivare (figur 1b och 2b). Väntetiden låg på 12.5 (6-32) min, tappningstiden var 7 (5-13) 

min och Hb-skillnaden låg på 5.5 (1-13) g/L. 

Resultat för kvinnor 

Även för de kvinnliga blodgivarna gav korrelationsanalysen inte något signifikant resultat, varken 

för vänte-eller tappningtiden (figur 1c och 2c). Väntetiden var 11 (5-35) min, tappningstiden låg på 7 

(5-12) min och Hb-skillnaden låg på 7 (-2-12) g/L. 

 

 

 

DISKUSSION 

 

 

Hemoglobinkoncentrationen antas minska med 10 g/L under en blodtappning på grund av att den 

liggande kroppsställningen påverkar plasmavolymen. Många studier bekräftar att plasmavolymen i 

kroppen förändras i och med byte av kroppsställning, det har noterats att plasmavolymen förändras 

redan efter 3 min från det att man ändrat sin kroppsställning från stående till liggande eller tvärtom 

[7].  

    I en studie av Maw et al undersökte man plasmavolymens storlek i stående samt liggande 

ställning. Försökspersonerna fick inta en sittande ställning som utgångspunkt. När försökspersonerna 

intog en stående ställning minskade blodvolymen med 406 mL, och när de intog en liggande 

ställning ökade blodvolymen med 89 mL, båda i jämförelse med försökspersonens sittande ställning. 

Enligt studien berodde volymförändringen på ett in- och utflöde av plasma [8]. 

    Enligt Fawcett et al sjönk plasmavolymen med i genomsnitt 12 % när man gick från liggande till 



stående ställning [9].  

Dixon et al visar även att koncentrationen för andra beståndsdelar i blodet påverkas i samband med 

plasmavolymsförändring, såsom kolesterol, albumin och bilirubin [10]. Man anser därför att 

kroppsställningen kan ha en betydelse vid diagnostiska utvärderingar då det i vissa fall kan påverka 

resultaten som diagnosen grundar sig på, samt på hemoglobinvärdet som används vid godkännande 

för blodgivning.  

    I det tidigare examensarbetet undersökte man hur mycket Hb värdet sjönk under en tappning och 

det visade sig att värdet gick ner i genomsnitt 6g/L och inte 10g/L som man tidigare hade antagit. 

Den här studien var en fortsättning av den tidigare studien
7
 och gick ut på att undersöka ifall 

blodgivarnas kroppsställning under väntetiden samt tappningstiden kan ha påverkat deras Hb-värden 

under tappningen.  

 

Under väntetiden antas blodgivaren vara i sittande ställning. Hypotesen i denna studie var att en 

längre väntetid skulle ge en mindre Hb-skillnad under tappningen, med anledning att Hb-värdet i så 

fall hunnit sjunka mer ju längre personen har varit sittande.   

    Enligt en studie av Jacob et al [11] förändras plasmavolymen dynamiskt vid ändring av 

kroppsställning från liggande till direkt stående och tvärtom. Plasmavolymen förändrades som 

snabbast under de första 10-20 minuterna, sedan avtog hastigheten och volymförändringen nådde till 

sist en platå utan någon mer signifikant skillnad. Men då blodgivaren i samband med blodgivning 

antas vara i en sittande ställning innan han/hon lägger sig ned vid tappning, antar man att Hb-värdet 

hinner sjunka under den tiden och att den dynamiska plasmavolymförändringen därför inte blir lika 

stark när man sedan lägger sig ned på tappningsbritsen. Ju mer Hb-värdet hinner sjunka under den 

sittande ställningen desto långsammare blir förändringen i Hb under senare i liggande ställningen vid 

tappningen, för att sedan nå en platå.  

     



Under tappningstiden var blodgivaren i liggande ställning. Hypotesen var att en längre tappningstid 

gav en större Hb-skillnad. Vistelsetiderna korrelerades med Hb-skillnaden med hjälp av Spearmanns 

korrelationskoefficient. 

 

Resultatet i den här studien visade ingen korrelation mellan tiderna och blodgivarnas förändrade Hb-

värden under tappningen. Det visade alltså ingen indikation på att en längre väntetid skulle ge en 

mindre Hb-skillnad, eller att en längre tappningstid skulle öka skillnaden. Hb-skillnaden som var 

räknat i g/L gjordes även om i procent, ingen korrelation kunde ses i det fallet heller.  

    Att det inte visade någon korrelation kan bero på ett antal olika faktorer. Statistiken byggdes på 

data från ett tidigare arbete, där 120 blodgivare ingick i studien som utfördes i samband med deras 

rutinmässiga blodtappning. I den här studien har man därför antagit att blodgivaren varit i sittande 

under hela sin väntetid. Man kan dock inte vara helt säker, blodgivaren kan ha varit i en upprätt 

ställning eller gående, vilket i så fall kan ha påverkat plasmavolymen och därmed Hb-värdet 

annorlunda.   

  

En annan sak att tänka på är att förändringen av plasmavolym vid intag av kroppsställning varierar 

hos individer, då fysiologin är olika. I den tidigare nämnda studien av Goldner et al noterade man att 

den maximala plasmavolymförändringen i samband med förändring av kroppsställning hos en 

enskild individ varierade från 6-25%, i volym; 149 mL till 717 mL. Materialet i denna studie hade 

förmodligen en ganska stor spridning.  

 

En tredje faktor, kopplat till tappningstiden, är att även om tappningstiderna varit längre för vissa 

individer och de därför bör ha haft en större koncentrationsskillnad jämfört med en som tappats 

under kortare tid, kan det vara så att den med längre tappningstid även har fått vänta längre än den 

senare och därför inte visat någon större koncentrationsskillnad. Med andra ord; förhållandet mellan 



de två tiderna var olika för varje enskild blodgivare och detta kan därmed ha påverkat graden av 

koncentrationsskillnad.  

 

Man har egentligen inga ordentliga studier som kan stödja argumentet om att hemoglobinvärdet 

sjunker med 10g/L. Eftersom studien av Goldner et al samt det tidigare examensarbetet visar att 

hemoglobinet skiljer signifikant mindre än det man tidigare trott, så skulle man kunna göra 

ytterligare undersökningar, möjligtvis på andra blodcentraler för att bekräfta resultaten. Visar det sig 

att man får liknande resultat som de tidigare, skulle man kunna använda dessa som bidrag för en 

eventuell sänkning av gränsen för hemoglobinvärdet, även om just denna studie inte har kunnat visa 

något som kan bekräfta eller stödja resultaten från det tidigare examensarbetet. 

  

Man kan även undersöka med andra blodcentraler och se hur statistiken för antalet blodgivare med 

för låga Hb-värden ser ut där, och om de har genomgått någon liknande rutinförändring för 

provtagning. Finns det något samband mellan statistiken och om det visar sig föreligga en liknande 

trend, kan man även använda det som belägg för en eventuell sänkning av Hb- värdet.  

 

Ett förslag är att låta ett fåtal försökspersoner genomgå en upprepad undersökning. Vid denna kan 

man låta försökspersonen sitta ett visst antal minuter innan tappningen, och sen för varje upprepad 

undersökning ökar man väntetiden med ett visst antal minuter och sedan göra en korrelation av 

resultaten för varje individ. Det vill säga att man korrelerar värdena endast hos den individen, och 

sedan jämför alla blodgivares korrelationer och se om det finns någon liknande trend.  

     Undersökningen behöver inte ske i samband med blodgivning, då det främst är kroppsställningen 

som påverkar hemoglobinvärdet och inte själva tappningen på blod. Därför skulle man kunna 

upprepa undersökningen under en kortare tidsperiod och även kontrollera tiden som ska motsvara 

tappningstiden. 



En sådan här studie skulle kunna göras i syfte att förklara fysiologin bakom förändringen av Hb-

värdet i samband med olika kroppsställningar. Dock är det tveksamt om en kontrollerad 

undersökning som denna kan användas som underlag för att sänka gränserna för Hb-värdet, då 

verkligheten på blodcentralen ser annorlunda ut.  
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