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ABSTRACT 

In Sweden, lowest acceptable haemoglobin levels in blood donators are 125g/L for women 

and 135g/L for men for a test sample taken in the beginning of the blood donation. Levels, 

which are 10g/L lower, are accepted if the sample is taken after the blood donation. Earlier 

studies show that the haemoglobin level decreases for a person that is lying down. 

The two aims of this study were to examine how much the haemoglobin levels change 

during blood donation and to examine if the photometrical instrument Pronto-7TM shows 

equivalent results to that of the established method Cell-Dyn Sapphire.  

In the study, 120 blood donors participated. Blood samples were taken in the beginning 

and in the end of the donation. Analyses by Pronto-7TM were done before and after the 

donation. 

The haemoglobin level decreased significantly during the blood donation. The difference 

was in mean value 5,9g/L according to Cell-Dyn Sapphire. The decrease was significantly 

less than 10g/L. The Pronto-7TM gave levels that were 1,6g/L higher than Cell-Dyn Sapphire 

in mean and the standard deviation was higher for Pronto-7TM than for Cell-Dyn Sapphire.  

In conclusion, the decrease of the haemoglobin levels was significantly less than the 

expected difference 10g/L. Pronto-7TM gives results that differs a little from the results of the 

established method.  

 

KEYWORDS 

Blood donor deferral, Haemoglobin screening of blood donors, Cell-Dyn Sapphire, Pronto-

7TM, Point-of-care testing  
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INTRODUKTION 
 

Hemoglobin (Hb) är ett syrebindande ämne som finns i blodets erytrocyter och som 

transporterar syre från lungorna till vävnaderna. Vid en blodgivning tas 450mL blod från 

givaren. Blodet genomgår sedan en bearbetning, där det delas upp i komponenterna 

erytrocyter, plasma och trombocyter (leukocyterna i det givna blodet används inte, utan tas 

bort). Efter det ges erytrocyter och trombocyter till patienter. Rutinen för plasmahantering är 

vid Akademiska sjukhuset i Uppsala att plasma från manliga blodgivare huvudsakligen ges 

till patient, medan plasma från kvinnliga blodgivare säljs till läkemedelsföretag. 

För att inte blodgivaren, på grund av blodgivningen, ska drabbas av anemisymtom och för 

att det givna blodet ska ha en tillräcklig mängd hemoglobin är det viktigt att blodgivarens 

blod har ett tillräckligt högt hemoglobinvärde[1]. Samtidigt bör inte gränsvärdet vara för högt, 

eftersom det innebär att färre skulle kunna lämna blod och blodlagret därmed riskera att inte 

räcka till. De gånger en person nekas att lämna blod är orsaken lågt Hb i 40 till 75% av 

fallen[2]. I ungefär två tredjedelar av dessa fall handlar det om kvinnor med Hb mellan 120 

och 124g/L[2,3]. 

 

Om en person som nyanmäler sig som blodgivare, visar sig ha för lågt hemoglobinvärde 

blir den personen inte godkänd för att ge blod. Nyanmälan sker både för personer som aldrig 

givit blod förut och för blodgivare som haft ett uppehåll på minst 5 år. Om hemoglobin-

analysen som utförs vid en blodtappning visar att en givares hemoglobinvärde är för lågt 

kallas givaren till kontroll efter 3 månader, då ett nytt prov för hemoglobinanalys tas. Om 

hemoglobinvärdet är över gränsvärdet kan givaren ge blod igen, men om hemoglobinvärdet är 

för lågt kallas givaren till en ny kontroll efter ytterligare 3 månader.  

Om en blodgivare eller person som vill bli blodgivare nekas att ge blod av någon 

anledning, är risken stor att personen inte gör något nytt försök att ge blod igen. Custer et al 
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beskriver en studie som under en femårsperiod har undersökt hur många nekade blodgivare 

som återvänder senare. Den studien visade att 71% av de förstagångsgivare som underkänts 

på grund av lågt Hb eller låg erytrocytvolymfraktion inte försöker ge blod igen[4]. Enligt 

Hillgrove et al är ofta anledningen till detta att personen som tänkt ge blod får negativa 

känslor på grund av avvisandet. Exempelvis kan blodgivaridentiteten med dess känslor av 

hälsa och kompetens bli skadad och blodgivaren därför inte känner sig lika motiverad att göra 

ett nytt försök att ge blod[5]. 

Blodcentralen på Akademiska sjukhuset ändrade år 2010 sina rutiner när det gäller 

provtagning i samband med blodgivning. Tidigare togs proverna efter blodtappningen. Det 

nya systemet innebär att den första mängden blod som tappas rinner in i en provpåse som 

proverna tas ur. I samband med förändringen fick också gränsen för tillåtet hemoglobinvärde 

vid blodtappning ändras. Gränsvärdena höjdes då med 10g/L för både kvinnor och män. För 

kvinnor innebar det att gränsvärdet höjdes från 115g/L till 125g/L och för män innebar det att 

gränsvärdet höjdes från 125g/L till 135g/L. Anledningen till att gränsvärdena höjdes med just 

10g/L var att det antogs att Hb gick ner med 10g/L under blodtappningen. Enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer ska Hb vara minst 125g/L för kvinnor och minst 135g/L för män 

om provet tas före tappning. Om provet tas efter tappning accepteras upp till 10g/L lägre 

värden. 

Vid en blodtappning tas minst 3 rör ur provpåsen, ett för smittester (anti-HIV, anti-HCV, 

anti-lues och HBsAg), ett för kontroll av blodgrupp och ett för hemoglobinanalys. Ibland tas 

ytterligare blodprov ur provpåsen om extra analyser är beställda, till exempel prov för 

ferritinanalys. Givaren får dock inte tappas på mer än 500mL blod vid en blodgivning, därför 

får max 50mL blod tas för analyser1. 

                                                           
1 Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet- krav som avser blodgivarens säkerhet. SOSFS 2009:28 bilaga 
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En blodgivning börjar med att en blodgivare lägger sig på britsen. Efter kontroll av 

identitet och hälsodeklaration desinficeras stickstället och nålen sticks in i armvecket i en 

lämplig ven. Efter att tillräckligt mycket blod för att räcka till de prover som ska tas har runnit 

in i provpåsen, svetsas slangen till provpåsen av och blodet förs över till provrören. Slangen 

till blodpåsen öppnas, samtidigt startas vaggan där blodpåsen ligger och blodpåsen börjar 

fyllas. Blodpåsen innehåller antikoagulantia. När blodpåsen fyllts med 450mL blod larmar 

apparaturen att blodgivningen är klar och blodgivningen avslutas genom att slangen till 

blodpåsen svetsas av och att nålen sedan tas ut. 

Att Hb antas sjunka under blodtappningens gång, beror på att tidigare studier visat att 

kroppsläget påverkar hemoglobinvärdet. Jacobsson och Landberg[6] beskriver en 

undersökning där förändringen i hemoglobin, kreatinin och plasmaprotein analyseras hos 14 

patienter. I studien tas fem prover för hemoglobinanalys, innan patienterna klivit upp på 

morgonen, 15 respektive 60 minuter efter att de gått upp, samt 15 respektive 60 minuter efter 

att de fått lägga sig igen, vilket de gör direkt efter att provet som togs 60 minuter efter 

uppstigande på morgonen tagits. Resultaten visar att hemoglobinvärdet stiger när patienterna 

ändrat kroppsläge från liggande till stående och sjunker när de lagt sig ner. Det var dock stora 

individuella variationer[6]. Ekelund et al rapporterar om en studie där venprov tas på 17 friska 

försökspersoner i samband med lägesändringar från stående till liggande och tvärtom. Alla 

försökspersoner följs under 20 minuter efter respektive lägesändring. På 8 av dem tas prover 

återigen efter 40 och 60 minuter. Hemoglobinkoncentrationen förändras under de första 5-10 

minuterna efter lägesändringen och förändringen uppgår till i genomsnitt 5%[7]. Under en 

blodtappning, som brukar ta minst 5 minuter, ligger givaren på en brist.  

Zhang et al beskriver en studie som går ut på att undersöka om blodtappning har någon 

påverkan på hjärnans aktivitet[8]. I studien mäts också hemoglobinvärdet före och efter 

blodtappning på 400mL hos 10 personer. Hemoglobinvärdet är hos denna grupp 140,5g/L 
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(standardavvikelse=9,72g/L) före tappningen och 135,2g/L (standardavvikelse=9,41g/L) efter 

tappningen, vilket visar att hemoglobinvärdet sjunker med 5,3g/L i genomsnitt. Skillnaden i 

hemoglobinvärde före och efter tappningen är signifikant (p<0,01)[8]. 

 

Det analysinstrument som används på Akademiska sjukhuset i Uppsala för 

hemoglobinanalys är Cell-Dyn Sapphire, som finns på avdelningen för Klinisk Kemi och 

Farmakologi. För analys av hemoglobin använder Cell-Dyn Sapphire en fotometrimetod där 

våglängden är 540nm och där det används en cyanidfri lösning2. 

Pronto-7TM är en icke-invasiv analysmetod där en sensor sätts på ett finger och ljusstrålar 

av olika våglängder sänds genom fingret. Ljusabsorptionen mäts och utifrån variationerna 

under blodpulseringen beräknas hemoglobinvärde, syremättnad, puls och 

blodgenomströmning. Blodgenomströmningen genom fingret, vilken också kallas 

perfusionsindex (PI), mäts för att den tros påverka resultatet på hemoglobinanalysen, 

tillverkaren Masimo menar att PI bör vara över 1% för ett pålitligt resultat. Enligt Masimo 

kan även nagellack störa analysen av hemoglobin3. 

På blodcentralen vill man börja använda en icke-invasiv metod för kontroll av Hb innan 

blodtappning för att undvika att tappa blodgivare med för lågt hemoglobin. Idag kan 

blodcentralen endast använda värdet från föregående tappning för att bedöma om det är 

lämpligt att tappa personen på blod. Eftersom hemoglobinvärdet kan variera från gång till 

gång innebär det vissa risker att enbart utgå ifrån ett gammalt värde, särskilt riskabelt kan det 

vara om det efter den tidigare blodgivningen uppstått en oupptäckt blödning eller annat 

hälsoproblem som sänkt hemoglobinvärdet hos givaren. I blodbussen skulle Pronto-7TM 

kunna göra stor nytta. Om en blodgivare vid den föregående tappningen visade sig ha för lågt 

                                                           
2 Akademiska laboratoriet, Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

METODBESKRIVNING. Blodstatus, Eos, Celler klassificering, B- (CellDyn Sapphire och Ruby). Fastställd av 

Malgorzata Karawajczyk, giltig från 2013-04-16 
3 Användarhandbok Pronto-7TM. Masimo 
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hemoglobinvärde kan personalen på blodbussen direkt undersöka om givaren fortfarande har 

för lågt hemoglobin eller om givaren nu kan ge blod. Om inte Pronto-7TM eller annan metod 

som direkt visar hemoglobinvärdet finns tillgänglig kan inte givaren lämna blod, utan får 

istället lämna ett blodprov och vänta på provsvaret. Eftersom blodbussen bara återkommer ett 

par gånger per år till varje plats den besöker kan givaren få vänta upp till ett halvår innan den 

får en ny möjlighet att lämna blod, även om givaren återigen har tillräckligt högt 

hemoglobinvärde för att ge blod. Alla givare har inte möjlighet att komma till blodcentralen 

på sjukhuset. Det finns också analyser av blod från kapillärer som går snabbt att utföra. Dessa 

metoder innebär dock ett stick i fingret för givaren, vilket givaren kan tycka är smärtsamt. 

Kan man använda en metod som inte innebär någon form av stick är det bättre för 

blodgivaren. 

Syftet med projektet var dels att undersöka om och hur mycket hemoglobinvärdet 

förändrades under blodtappningen, dels att ta reda på om Pronto-7TM gav tillräckligt 

tillförlitliga resultat för att blodcentralen ska kunna börja använda metoden i sin 

rutinverksamhet. 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Inkluderade blodgivare och samtycke 

I studien ingick 120 blodgivare, 53 kvinnor och 67 män i åldrarna 19-80 år. Blodgivarna 

gav muntligt godkännande till att deltaga i studien efter att ha informerats om studiens syfte 

och vad den skulle innebära för dem. 
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Material och metod 

Studien genomfördes i samband med blodtappning. Resultatet av ett hemoglobinprov taget 

vid blodtappningens avslutande jämfördes med resultatet av det hemoglobinprov som alltid 

tas vid blodtappningens början. Uppgifter om blodgivarnas hemoglobinvärde före tappning 

hämtades från blodcentralens datasystem ProSang och uppgifter om blodgivarnas 

hemoglobinvärde efter tappning meddelades per post från Klinisk Kemi och Farmakologi. 

Hemoglobinvärdet analyserades också med hjälp av Pronto-7TM före och efter blodtappning. 

Klockslagen för när olika moment genomfördes antecknades under studien. 

 

Pronto 7TM 

Innan tappningen påbörjades mättes blodgivarens ring- eller långfinger med ett särskilt 

redskap som mäter fingertjocklek, för att se vilken sensor som skulle användas. Det finns 3 

storlekar på sensorerna; small, medium och large. Den sensor som passade bäst placerades på 

fingret och en tygbit lades över handen för att hindra ljus utifrån att komma in i sensorn och 

störa analysen. Instrumentet sattes igång, analysen utfördes och hemoglobinvärdet 

antecknades. Analys med Pronto-7TM utfördes även efter blodtappningens avslutande. 

 

Blodtappning 

Efter att en första analys med Pronto-7TM genomförts startades blodtappningen. Vid en 

blodgivning tappas givaren på 450mL blod (exklusive proverna för analys). Givaren ligger på 

en brits under tappningen. Det första blodet som givaren tappas på hamnar i provpåsen, från 

vilken alla ordinarie prover tas. Efter att provpåsen fyllts så pass att det blodet räcker för 

analyserna, svetsas provpåsen av och blodpåsen för blod som ska gå till patient börjar fyllas. 

Vid blodtappning används blodpåse med provtagningspåse och nål, stasband och 
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provtagningsrör (däribland ett EDTA-rör för det hemoglobinprov som alltid tas vid 

blodtappningens början). Vid blodtappningarna i studien användes blodpåsar av märket 

FenwalTM. 

 

Hemoglobinprov efter tappning 

När det extra röret blod skulle tas nyptes änden på den del av den avsvetsade slangen som 

satt fast i nålen mellan tumme och pekfinger och en peang sattes någon centimeter uppströms 

innan svetsningen klipptes av med sax. Ett EDTA-rör fylldes med blod och blandades 

manuellt 10 gånger. EDTA-röret skickades till Avdelning för klinisk kemi och farmakologi, 

Akademiska sjukhuset, och analyserades med hjälp av analysinstrumentet Cell-Dyn Sapphire. 

 

Statistiska analyser 

För statistiska beräkningar användes statistikprogrammen SigmaStat, GraphPad Prism® 

och Excel. För beräkning av statistisk signifikans utfördes parat Student’s t-test. De värden 

som anges är medelvärde och standardavvikelse. 

 

 

RESULTAT 

Hemoglobinvärdet mättes hos blodgivarna. Dels togs blodprov för hemoglobinanalys före 

och efter blodtappning, dels analyserades hemoglobinvärdet med fotometri-instrumentet 

Pronto-7TM före och efter tappningen.  

 

Resultat hos samtliga blodgivare 

Beräknat på hela gruppen gick Hb ner med 5,9± 3,1g/L p<0,0001, under blodtappningen, 

enligt analys med Cell-Dyn Sapphire, vilket syns i figur 1. Trots att Hb gick ner för de flesta 
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blodgivarna, fanns det dock fyra undantag, där Hb steg under blodtappningen, samt en 

blodgivare vars Hb var oförändrat. Hemoglobinvärdet före blodtappningen var 143,4±10,9g/L 

enligt Cell-Dyn Sapphire och 144,9±12,1g/L enligt Pronto-7TM. Hb efter tappningen var enligt 

Cell-Dyn Sapphire 137,5±10,9g/L och enligt Pronto-7TM 139,1±13,2g/L. 

Figur 1: Hemoglobinvärden hos samtliga blodgivare före och efter blodtappning, enligt Cell-Dyn Sapphire. 

 

Enligt resultaten från mätningarna med Pronto-7TM gick Hb ner med 5,8±9,2g/L. I 27 fall 

gick däremot hemoglobinvärdet upp under blodtappningens gång, och i 8 fall var Hb enligt 

Pronto-7TM oförändrat. Att Hb i genomsnitt gick ner under blodtappningens gång sett till hela 

gruppen var även enligt Pronto-7TM statistiskt säkerställt (p<0,0001). Medelvärdet var 1,6g/L 

högre för Pronto-7TM än för Cell-Dyn Sapphire före blodtappningen. Skillnaden var dock inte 

statistiskt säkerställd (p=0,0894). Medelvärdet var också 1,6g/L högre för Pronto-7TM efter 

blodgivning, inte heller denna skillnad var statistiskt signifikant (p=0,0539). Figur 2 visar 

värdena för Pronto-7TM. 
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Figur 2: Hemoglobinvärden före och efter blodtappning hos samtliga blodgivare, enligt Pronto-7TM. Pronto-

7TM benämns “Pronto”. 

 

Att Hb gick ner med mindre än 10g/L var statistiskt säkerställt (p<0,0001) mätt med både 

Cell-Dyn Sapphire och Pronto-7TM, trots att hemoglobinvärdet i 8 fall gick ner med 10g/L 

eller mer (enligt Cell-Dyn Sapphire). 

 

Korrelation mellan metoder 

I figur 3 visas korrelationen mellan Cell-Dyn Sapphire och Pronto-7TM hos samtliga 

blodgivare. R-värdet är 0,620 och p<0,0001. 
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Figur 3: Korrelation mellan Hb-värdena enligt Pronto-7TM och Cell-Dyn Sapphire hos samtliga givare. 

Enheten är g/L på båda axlarna. 

 

Resultat hos män 

Hos männen är det statistiskt säkerställt att hemoglobinvärdet går ner under blodtappningens 

gång, vilket både Cell-Dyn Sapphire (p<0,0001) och Pronto-7TM (p=0,0006) visar. Hb gick 

ner med i genomsnitt 5,7±3,2g/L enligt Cell-Dyn Sapphire och enligt Pronto-7TM 4,0±9,0g/L. 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan Cell-Dyn Sapphire och Pronto-7TM varken när det 

gäller proven före (p=0,90) eller efter (p=0,13) blodtappningen. Hb var före tappningen 

0,16g/L lägre med Pronto-7TM än med Cell-Dyn Sapphire, och efter tappningen 1,5g/L högre 

med Pronto-7TM. Före tappningen var Hb i medeltal 150,2±8,0g/L enligt Cell-Dyn Sapphire 

och 150,0±11,6g/L enligt Pronto-7TM. Hb efter tappningen var 144,5±8,0g/L enligt Cell-Dyn 

Sapphire och 146,0±9,8g/L enligt Pronto-7TM. 

Detta visas i figur 4.  
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Figur 4: Hb hos män före och efter blodtappning mätt med Cell-Dyn Sapphire respektive Pronto-7TM. Värdena 

för Cell-Dyn Sapphire benämns ”Hb” och värdena för Pronto-7TM benämns ” Pronto”. 

 

Resultat hos kvinnor 

Hos kvinnorna gick Hb ner med 6,2±3,0g/L, mätt med Cell-Dyn Sapphire. Mätt med Pronto-

7TM gick Hb ner med 8,1±8,9g/L. Att Hb gick ner under blodtappningens gång var statistiskt 

säkerställt mätt med både Cell-Dyn Sapphire (p<0,0001) och Pronto-7TM (p<0,0001). Hb var 

före blodgivningen i medeltal signifikant högre med Pronto-7TM än med Cell-Dyn Sapphire 

(p=0,0030), skillnaden var 3,8g/L. Efter blodgivningen var i medeltal Hb 1,8g/L högre med 

Pronto-7TM än med Cell-Dyn Sapphire, den skillnaden var dock inte statistiskt signifikant 

(p=0,2261). Hemoglobinvärdet var före blodtappningen 134,7±7,4g/L enligt Cell-Dyn 

Sapphire och 138,5±9,3g/L enligt Pronto-7TM. Efter blodtappningen var Hb 128,6±6,8g/L 

enligt Cell-Dyn Sapphire och 130,4±11,6g/L enligt Pronto-7TM. Det fanns en viss förskjutning 

mot låga värden när det gällde Hb efter tappning enligt Cell-Dyn Sapphire. Figur 5 visar Hb-

värdena hos kvinnorna. 
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Figur 5: Hb hos kvinnor före och efter blodtappning, mätt med Cell-Dyn Sapphire respektive Pronto-7TM. 

Värdena för Cell-Dyn Sapphire benämns “Hb” och värdena för Pronto-7TM benämns “Pronto”. 

 

Korrelation mellan PI och skillnad i analysresultat mellan de båda metoderna 

Inget samband syntes i denna studie mellan PI och skillnaden mellan Cell-Dyn Sapphires 

resultat och resultatet enligt Pronto-7TM. R-värdet är 0,08899 och p-värdet är 0,412. De 

analyserade resultaten utgår från prover som togs före tappning. 

 

Jämförelse mellan kvinnor med respektive utan nagellack 

I denna studie hade 8 av 53 kvinnor nagellack. Inga män hade nagellack. Hemoglobinvärdet 

före blodtappning var enligt Pronto-7TM för kvinnor med nagellack 139,8±8,7g/L och för 

kvinnor utan nagellack 138,3±9,5g/L. Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs mellan dessa 

grupper (p=0,6831). Jämförelsevis var Hb enligt Cell-Dyn Sapphire 135±11,4g/L före 

blodtappning hos kvinnor med nagellack och hos kvinnor utan nagellack var Hb 

134,7±6,7g/L. 
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Tid för blodgivning 

En blodgivning (från att blodvaggan sattes igång tills att blodpåsen var full) tog i genomsnitt 7 

minuter och 15 sekunder. Tiden som gick mellan att givaren lade sig på britsen tills att 

blodprov togs vid blodtappningens slut var i genomsnitt 15 minuter. Från att givaren lade sig 

på britsen tills att första blodprovet togs gick det i genomsnitt 7 minuter. Den tid som gick 

mellan att blodprovet före respektive efter tappning togs var i genomsnitt 8 minuter. 

 

DISKUSSION 

Syftet med projektet var att undersöka hemoglobinvärdets förändring under blodtappning 

samt att utvärdera om fotometrimetoden Pronto-7TM ger tillräckligt tillförlitliga svar för att 

kunna börja användas i rutinverksamheten.  

Det är viktigt att ha rimliga gränsvärden för Hb hos blodgivare. Behovet av donerat blod är 

stort. Tidigare ökade behovet med 2-3% varje år, beroende på den alltmer avancerade 

sjukvården och att befolkningen blir allt äldre[9]. Enligt svensk nationell statistik från 

”Blodverksamheten i Sverige 2012” har dock antalet transfunderade erytrocytenheter slutat att 

öka i Sverige under de allra senaste åren4, ändå är varje blodgivare mycket viktig för 

sjukvården och det är mycket sällsynt att blod behöver kasseras på grund av att det lagrats för 

länge. Avvisande av potentiella blodgivare på grund av lågt Hb är vanligt. Var sjunde person 

som år 1997 anmälde sig som blodgivare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå 

underkändes. I 85% av de fall där hälsodeklarationen var godkänd var orsaken till 

underkännandet lågt Hb. Bland kvinnorna var siffran 92%[10]. 

 

I den studie som Jacobsson och Landberg beskriver tas proverna från patienter, varav några 

med ödem. När patienterna rest sig upp från liggande till stående ökar hemoglobinvärdet med 

                                                           
4 Blodverksamheten i Sverige 2012. Svensk förening för transfusionsmedicin 



 16 

10% i tre av de 14 fallen, medan det hos andra inte är så stora förändringar[6]. Fawcett och 

Wynn[11] beskriver en studie där patienter med ödem eller onormala 

plasmaproteinkoncentrationer och en kontrollgrupp bestående av patienter som skulle 

genomföra mindre kirurgiska ingrepp ingår. I den studien framgår att sänkningen av 

hemoglobinvärdet efter att patienterna fått lägga sig ned är större hos patienter med ödem 

eller onormala plasmaproteinkoncentrationer än hos kontrollgruppen. Hos kontrollerna sjönk 

hemoglobinvärdet med i genomsnitt 6% och hos patienterna med ödem eller onormala 

plasmaproteinkoncentrationer sjönk hemoglobinvärdet med i genomsnitt 9%. I studien 

Ekelund et al beskriver är försökspersonerna friska. 

I denna studie går hemoglobinvärdet ner med i genomsnitt cirka 4%. Den minskningen är 

mindre än minskningen hos deltagarna i de andra studierna, enligt resultaten i artiklarna. 

I Jakobsson och Landbergs samt Fawcett och Wynns studier fick försökspersonerna ligga 

minst 15 minuter innan proverna togs, vilket inte är jämförbart med denna studie, där 

blodgivarna legat i genomsnitt 7 minuter på britsen innan det första venprovet tas och mellan 

11 och 34 minuter från att givaren lade sig på britsen tills att blodprov togs ur slangen efter 

tappningen (medelvärde: 15 minuter). I Jakobsson och Landbergs studie har 

försökspersonerna legat på sängen i 15 minuter innan första provet tas, efter att de lagt sig 

ned[6]. I studien som Ekelund et al beskriver, har prover tagits tätt efter varandra under de 

första 20 minuterna efter att försökspersonerna lagt sig ned[7]. I Fawcett och Wynns studie tas 

det första provet 15 minuter efter att försökspersonerna lagt sig ner[11]. Alltså är det endast i 

Ekelund et als studie som det undersöks hur mycket hemoglobinvärdet sänks under de första 

minuterna efter att personen lagt sig. Dessvärre framgår inte koncentrationer eller 

förändringar vid olika tidpunkter av artikeln, bara att förändringen är ”fullbordad efter 10-20 

min”[7].  
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Att det i gick i snitt 7 minuter från att givaren lade sig på britsen till att första blodprovet 

togs kan alltså innebära att hemoglobinvärdet redan hade hunnit gå ner en hel del innan det 

första venprovet togs. Det intressanta i denna studie är dock hur mycket hemoglobinvärdet 

sjunker mellan att blodprovet före och blodprovet efter tas. 

Är försökspersonerna patienter kan det dessutom vara svårt att jämföra mina resultat med 

resultat från dessa studier, eftersom patienternas hälsotillstånd kan påverka hur snabbt och hur 

mycket hemoglobinvärdet förändras. 

Den genomsnittliga sänkningen i studien är däremot ganska lika de resultat Zhang et al [8] 

fick. Vilket kan förklaras av att studierna är så pass lika. Båda studierna handlar om 

förändringar i Hb hos blodgivare under blodtappning. Det hade varit intressant att veta vilka 

resultat Zhang et al hade fått om de haft fler blodgivare med i studien, som de tagit prover på 

både före och efter blodtappningen. Nu var denna grupp mycket liten. 

 

Ingen statistiskt signifikant skillnad i Hb mätt med Pronto-7TM syntes mellan kvinnor med 

respektive utan nagellack. Detta kan bero på att olika personer hade olika färg på nagellacket. 

Att gruppen med nagellack var mycket liten kan också påverka resultatet. 

Skillnad i resultat mellan Cell-Dyn Sapphire och Pronto-7TM ser inte ut att bero på 

perfusionsindex, eftersom ingen sådan korrelation fanns. Därför kan man ifrågasätta hur 

relevant Masimos rekommendation att PI ska vara >1% är.  

Studien visade på att Pronto-7TM i medelvärde gav ett resultat som var något högre än 

resultaten enligt Cell-Dyn Sapphire. Detta stämmer överens med en tidigare genomförd studie 

där Pronto-7TM i genomsnitt gav 0,56g/L högre värden än referensmetoden, som i det fallet 

var ADVIA® 2120. Studien genomfördes på patienter på en akutmottagning[12]. Resultatet 

skiljer sig däremot från en studie på blodgivare som nyligen genomförts av Belardinelli et al 
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där Pronto-7TM gav lägre värden än referensmetoden som var Cell Counter Beckman Counter 

AcT-5 diff.[13]. 

I både hela den undersökta gruppen och de undergrupper som baserades på kön var 

spridningen större för Pronto-7TM än för Cell-Dyn Sapphire. För enskilda individer kunde 

analysresultaten skilja mycket mellan Pronto-7TM och Cell-Dyn Sapphire. 

Man har tidigare antagit att Hb sjunker med 10g/L under en blodtappning och 

Socialstyrelsen har baserat gränserna för när blodtappning kan ske efter detta. Denna studie 

visar dock att förändringen av hemoglobinvärdet är signifikant mindre. Vid en eventuell 

översyn av Hb-gränserna vid blodtappning kan resultaten från denna studie användas. Även 

om det är stor spridning på resultaten för Pronto-7TM ger det information om det ungefärliga 

hemoglobinvärdet och det kan bli aktuellt att införa denna metod i blodbussen. 
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