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Høringssvar: Høring ¿ Revisjon av det norske blodgiverskjemaet

Helsedirektoratet har sendt høring om en revidert spørreskjema for blodgivere. Spørreskjemaet skal benyttes av alle 
landets blodgivere ved hver donasjon

Norsk Sykepleierforbund mener det er viktig å ivareta integritet og personvern til de som gi blod, samtidig må det sikres 
at det ikke blir overført smittsomme sykdommer. 

Det bes om spesielt tilbakemelding i forhold til: 
Innføring av en «vet ikke» rubrikk i spørreskjemaet•

NSF mener at det er ikke hensiktsmessig å inkludere en «vet ikke» rubrikk. 

Blodgiveren må skrive under på at de har lest og forstått informasjonsmaterialet og samtykker at opplysningene •
om dem registreres i blodgiverregisteret 

NSF mener at blodgiveren har rett til innsyn til opplysninger som er registrert og de kan kreve retting og 
sletting av opplysninger. Dette går ikke frem av skjemaet. 

Det er satt av en rubrikk for fremvist legitimasjon på skjemaet ved siden av blodbankens signatur. •

NSF kan ikke se at dette er problematisk.  

Det er en omfattende skjema som skal utfylles hver gang det gis blod. Det går ikke frem i skjemaet hva som skal utfylles 
første gang og hva som skal utfylles hver gang. For eksempel bør det merkes at «tidligere sykdommer» utfylles ved 
første besøk. 

Det er mange intime spørsmål som skal besvares og det er viktig at bloddonor behandles med tillit og respekt.  Det er 
en stor utfordring for samfunnet at det er økt etterspørselen etter blod samtidig som det er frafall av blodgivere. 

Med vennlig hilsen
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Kari Elisabeth Bugge Kathryn Mølstad
Fagsjef Rådgiver

Kopi: [Kopi her] 
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