HCV positiv ges till patient
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Van blodgivare
tidigare tappad 13
gånger kommer för
att lämna blod.
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1.
Blodgivaren
fyller i
hälsodeklaration
samt intervju
sker enligt rutin

2.
Komponentberedning
sker. Befintliga
rutinmässiga
komponentkontroller
enligt direktiv
(Socialstyrelsen och
Läkemedelsverket)
visar negativa
screeningtester samt
blodgivarkontroller är
ua. Detta leder till att
blodet frisläpps från
karantän.

3.
Patogeninaktiverade
trombocytkoncentrat
ges till två patienter.
Denna typ av
framställning
säkerställer att
eventuellt smittförande
patogener är avdödade

4.
Erytrocytenhet som
inte är
patogeninaktiverad,(
finns ingen idag
tillgänglig metod)
ges till patient född
35.

5.
Läkemedelsföretaget
Octapharma ringer till
den medicinska
jourlinjen för
Transfusionsmedicin,
då en blodgivare i
antigenscreeningtester
visar positivt utfall
gällande hepatit C.

6.
Utredning av
blodgivaren startar.
Ny provtagning
konfirmerar
antikroppsfynd.
Anmälan till IVO
(biverkan) samt
läkemedelsverket
görs. Blodgivaren
spärras från vidare
tappning

7.
Hepatit C konfirmeras
genom virusantigen analys.
Hen har haft riskbeteende
som ej framkommit i
hälsodeklarationen eller vid
intervjun.
Laboratorieanmälan och
smittskyddsanmälan görs.
Givaren avregistreras och
överförs till infektionsklinik

8.
Patient som erhållit
erytrocytkoncentrat
är positiv för
virusantigen hepatit
C

Ingen
felhändelse

Ingen felhändelse

Patient får Hepatit C
positivt blod

Ingen felhändelse

Ingen felhändelse

Ingen felhändelse

Blodkomponent har
överfört Hepatit C
virus till patient som
får adekvat
behandling

Blodgivaren uppgav inte
riskbeteende, samt besök
på annan vårdinrättning

Ingen felhändelse
Blodgivaren har
Hepatit C vilket inte
fångats i nuvarande
kontrollsystem

Blodgivaren är nyligen
smittad och har inte hunnit
få Hepatit C antikroppar
som kan fångas i testerna

Blodgivaren har haft en sexuell
relation med person som har ett
riskbeteende vilket inte framkommit i
vare sig i enkät eller efterföljande
intervju.

Blodgivaren såg inte
besöken på VC och Akuten
som besök gällande
sjukdom

Söker på ny VC där
blodprov tas inför
receptförskrivning. Givaren
behöver förnya recept på
redan känd medicin.

Var på akuten för
observation, på grund av
felaktig eller feldoserad
läkemedelsintag

Teknik, utrustning & apparatur

Kommunikation & information

I Socialstyrelsens föreskrivna krav
ingår inte antigentester som skulle
ha kunnat påvisa nydebuterande
Hepatit- C smitta. I nuläget finns
ingen bra screeningtest utvecklad

Att uppge om någon risk föreligger är
blodgivarens ansvar. Sjukvårdens ansvar är att
säkerställa och bedöma utifrån Socialstyrelsens
krav. Sjukvården är beroende av att det finns
blodgivare och det finns en balansgång mellan
blodgivarens integritet och sjukvårdens behov

Invänta ett kombotest (antigen,
antikropp) som är lämpliga för
blodgivarscreening.

TV- skärmar i
väntrum och
tappningsrum
med lättförståelig
och tillgänglig
information

Kvalitetssäkra
intervjuteknik genom
kontinuerlig
utbildning och
enkäter

Resultatet av denna
analys och rapport
kommer att delges
"Nationella
enkätgruppen"

