Ordbog
Klinisk Immunologi
ABO-forlig

ABO-blodtypebestemmelse af en recipientprøve ved en
blodlegemediagnose.
I tilfælde, hvor det rutinemæssige analyseprogram forud for en
transfusion ikke kan nåes, udleveres blodkomponenter
udelukkende på baggrund af ABO-forlig.

Allogen donation

Blod/blodkomponenter eller væv/celler tappet eller udtaget fra
et menneske med det formål at blive anvendt til
transfusion/transplantation til et andet menneske.
Blod/blodkomponenter eller væv/celler tappet eller udtaget fra
et menneske med det ene formål at blive anvendt til
efterfølgende transfusion eller anden brug til det samme
menneske.
Forligsstatus, hvor det ikke er muligt at opnå fuld serologisk
forlig på en patient evt. pga. stærke kuldeantistoffer.

Autolog donation

Begrænset forlig
Behandlingsskema
Blodkomponenter

Skema, der udfyldes i forbindelse med udtagning af stamceller.
Skemaet indeholder bl.a donors navn og cpr-nr, blodtryk og
oplysninger om anvendt kit til udtagelsen.
Blodets terapeutiske komponenter (røde blodlegemer, hvide
blodlegemer, blodplader,plasma) som kan behandles ved
centrifugering,filtrering og frysning ved anvendelse af
traditionelle blodbanksmetoder.

Blodprodukt

Ethvert produkt til terapeutisk formål, fremstillet på basis af
blod eller plasma fra mennesker.

Bone Marrow Donors
Worldwide (BMDW)

BMDW er en organisation, der koordinerer registrering af
vævstypedata på frivillige stamcelle- og knoglemarvsdonerer i
en database, som kan tilgås af BMWD-medlemmer for søgning
efter egnede donorer.
Mulighed for at der lokalt eller overordnet kan defineres og
genereres fx.llayout af en tappeformular. (Forskellige
sikkerhedsniveauer)

Brugerdefinerbar

Buffycoat

Det lag, der adskiller plasma fra erytrocytter efter
centrifugering af fuldblod.
Laget indeholder mange trombocytter samt leucocytter og
anvendes til viderefremstilling af trombocytkomponenter.

Disponibelt lager /
brugslager

EDB lager af blod og blodkomponenter, hvor de obligatoriske
undersøgelser er fundet negative og komponenterne er klar til
terapeutisk anvendelse.

Donorjournal

Alle stamdata og oplysninger vedr. donor, inkl. F.eks.
Tappehistorik, kliniske data (oplysninger om evt. medicin,
sygdom, analyseresultater m.m.)

Elektronisk forlig

Består af en kontroltype, en antistofscreentest og en
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computerkontrol.(BAC-test)
Erstatnings-Cpr.nr.
(EPNR)

Oprettelse af et Cpr.nr. udenom Cpr.registeret via det fælles
landsdækkende EPNR
Anvendes f.eks. til turister, traume patienter.

Firmadonor

Donor, som er tilknyttet et firma, hvor en person i firmaet
varetager kontakten (praktiske informationer) med
blodbanken.
Status på hvorvidt der til en given recipent er opnået fuldt,
begrænset eller elektronisk forlig.

Forligsstatus
Fraktioneringslager

EDB lager af blodkomponenter under forarbejdning

Fuldblod

Ved almindelig tappeteknik afgives fuldblod tappet fra én
enkelt donor
Dataudvekslingslag med stor dynamik og gennemsigtighed
således specialuddannet personale er i stand til at redigere i
apparaturopkoblinger og anden systemmæssig integration
Et sæt af koder, der unikt angiver grunden til at donor er
inaktiveret.
En international fremtidssikret specifikation for
stregkodemærkning af blod og blodkomponenter
“The International Society of Blood Transfusion (ISBT)”
Anvender stregkoden Code 128

Generisk snitflade
Inaktiveringskoder
ISBT 128

Karantænelager

EDB lager af forarbejdede blod og blodkomponenter for hvilke
der endnu ikke foreligger resultater af de obligatoriske
undersøgelser.

Karantæneregler

Komponentkode

En entydig regel, der angiver hvorfor donor ikke må tappes i en
nærmere fastlagt periode pga. risiko for skadelig indflydelse på
eget eller patientens helbred.
Patient der har fået en knoglemarvstransplantition. Da der ikke
tages hensyn til AB0-typen ved transplantation, kan patienten
ændre AB0-type. I en overgangsperiode, vil både den gamle og
den nye AB0-type kunne påvises.
Register indeholdende vævstypedata på frivillige danske
donorer. Der kan foretages søgning efter ubeslægtede donorer
af stamceller/knoglemarv.
se produktkode

Krypteret Cpr.nr

edb-generet cpr-nr, der ikke er sporbart

Kvalitetshåndbogen

Blodcenter Midts kvalitetsstyringssystem er beskrevet i en
kvaliteshåndbog. Kvalitetsstyringssystemet er baseret på
Blodforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser og
vejledninger samt DS/EN ISO 15189. Kvalitetshåndbogen kan
findes på:

KMT-patient

Knoglemarvsdonorre
gister
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http://www.ringamt.dk/SU/Haandboeger/dokhaandbogBloMidt.nsf/Start
Frame/Nr1?OpenDocument
Kvalitetskriterier
LIMS

Kvalitets- og sikkerhedskrav til blod og blodkomponenter
fastsat af Lægemiddelstyrelsen. Overholdelse af krav sikres
ved stikprøvekvalitetskontrol.
Laboratorie Information Mangement System

Look back

Identifikation af patienter, der er transfusionsbehandlet med
blod, der muligvis kan indeholde smittekim.
En look-back undersøgelse anvendes, såfremt en af de
obligatoriske undersøgelser for smittemarkører findes positiv
ved en aktuel tapning og hvor det samtidig vides, at den
pågældende bloddonor tidligere har afgivet blod, der er
anvendt til transfusionsbehandling

Områdeansvarlig

Personer med ansvar for et specifikt område f.eks ledende
sekretær eller afdelingsbioanalytiker

Patientjournal (i
KIIT)
(patient og
recipientjournal er
det samme)

Alle stamdata og oplysninger i KIIT vedr. patient/recipient,
f.eks. transfusionshistorik, analyseresultater,
transfusionsrelaterede oplysninger, afgivne laboratoriesvar
m.m)
Patientjournal er opdelt i laboratoriedata og klinisk data
(differentieret adgang)

PDA

Portable Digital Assistent

Produktionskriterier

Krav til blod og blodkomponenter fastsat af Blodcentret med
henblik på kontrol af fremstillingsprocedure. Overholdelse af
krav sikres hhv. under produktionen og ved
stikprøvekvalitetskontrol.
Sammenkædning af stregkoder ISBT 128 til beskrivelse af et
blodprodukt.
De første 5 karakterer i produktkoden angiver en beskrivelse af
fuldblod eller en blodkomponent. Beskrivelsen er opbygget af
en komponentklasse og evt. modifikator. TMS A10.30.

Produktkode

Profilerbare kriterier

Parametre så som Hb grænseværdier for donorer, cut-off
værdier osv. Alle kan ændres af superbrugere og des lige.

Serologisk forlig

Blodtypekontrol-forligelighedstest.
Anvendes hos patienter med irregulære antistoffer.

Specialkomponent

En komponent som ikke er en del af den rutinemæssige
produktion fx. vasket blod, TRC pool (trombocytpool).

TK-oversigt
(transfusionskomplik
ationer)

Oversigt, hvor det fremgår hvilken type kompliaktion det drejer
sig om (hæmolytisk, febril m.fl.), er TK’en indberettet til den
aktuelle indstans, m.m.
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Transfusionsmonitor
ering

Behandlingsstrategi med blodkomponenter jvf.
Sundhedsstyrelsens “Vejledning om blodtransfusion”

Transplantationscent
er
Transportkoordinator
Trombocytpool,
fremstilling
Vævstyperegister

Hæmatologisk afdeling, der rekvirer stamceller/knoglemarv til
anvendelse i patientbehandling.
Kontaktperson i virksomhed, som har en firmadonorordning.
En trombocytpool fremstilles ved at blande buffycoats fra
(sædvanligvis) fire donorer, med samme AB0-type.
Se Knoglemarvsdonorregister.
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