Donera ditt navelsträngsblod!

Vill du veta mer?

Vill du/ni donera? Fyll i en:

Kontakta gärna våra barnmorskor som
arbetar hos oss:

- en hälsodeklaration
- ett samtycke
Blanketterna finns på din/er barnmorskemottagning, och även på vår hemsida.
Skicka in dem så snart som möjligt till:
Nationella Navelsträngsblodbanken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
416 85 Göteborg

Ring 031-343 63 10 eller mejla till
navelstrangsblodbanken.su@vgregion.se

Läs mer på
www.sahlgrenska.se/su/navelstrangsblodbanken

Denna information finns också på följande språk:
Engelska, franska, spanska, polska, ryska, serbokroatiska, turkiska
arabiska, persiska, sydkurdiska (sorani), somaliska.

Till dig som snart
ska föda barn
Ditt barns navelsträngsblod kan rädda liv.

Frågor och svar om donation av navelsträngsblod

Hjälp oss att rädda liv
Navelsträngsblod har unika egenskaper som kan användas för
att rädda liv. Därför har Sveriges regering beslutat att en allmän
nationell bank för navelsträngsblod ska finnas i vårt land.

Hur går insamlingen till?

Efter att ett barn fötts finns det kvar en viss mängd blod i moderkakan och navelsträngen. Detta blod innehåller blodstamceller
som kan användas vid behandling av svårt sjuka människor genom
transplantation av blodstamcellerna. Det gäller till exempel barn
med leukemi eller andra blodsjukdomar. Dessa sjukdomar behandlas
idag framförallt med transplantation av blodstamceller från benmärg
men navelsträngsblod kan vara ett bättre alternativ.

Efter födelsen låter vi blodtillförseln från moderkakan fortsätta i
en minut, vid kejarsnitt 30 sekunder, innan navelsträngen klampas
(kläms åt) och klipps av. Navelsträngen kan klippas av av dig, eller
din partner. Det blod som finns kvar i navelsträngen och moderkakan
samlas in och tas tillvara.
Barnläkare och förlossningsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset samtycker till insamling av navelsträngsblod till Nationella
navelsträngsblodbanken.

Att donera ett barns navelsträngsblod är frivilligt och bygger på att
vårdnadshavaren/vårdnadshavarna samtycker.

Hur hanteras blodet och uppgifterna?

CECILIA LANGENSKIÖLD

Överläkare i barnmedicin
Medicinskt ansvarig för Nationella navelsträngsblodbanken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Blodet från navelsträngen skickas till Navelsträngsblodbanken,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och förvaras nedfryst.
Där finns det tillgängligt för de personer som behöver transplantation
av navelsträngsblod – i Sverige eller utomlands.

• Kontakta våra barnmorskor:
031-343 63 10
navelstrangsblodbanken.su@vgregion.se
Nationella navelsträngsblodbanken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra
416 85 Göteborg
• Besöka www.sahlgrenska.se/su/navelstrangsblodbanken

Finns det några religiösa hinder?
Ledande företrädare för de stora samfunden i Sverige, det vill säga de
olika kristna kyrkorna och de judiska och muslimska samfunden, har
alla i ett gemensamt uttalande förklarat att deras religioner stöder
donation av navelsträngsblod.
Finns det något vinstintresse?
Nej. Nationella navelsträngsblodbanken drivs helt utan vinstintresse.
Banken är allmän och insamling för privat bruk är inte möjlig.
Kan vi alltid spara ditt barns navelsträngsblod?

Behöver det göras några tester?
Vill du veta mera så kan du:

Den vanliga sekretessen inom sjukvården gäller för uppgifterna
om dig och ditt barn och behandlas enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR) så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du har rätt
att få reda på vilka uppgifter vi har om dig och ditt barn i vårt register.

Vi tar blodprov på dig i samband med förlossningen för att utesluta
allvarliga infektionssjukdomar som skulle kunna utgöra en fara för
den som skall transplanteras med navelsträngsblodet. Inga prover tas
på barnet. Uppgifter om dig och ditt barns hälsotillstånd noteras och
sparas för att göra det lättare för oss att hitta lämplig mottagare av
navelsträngsblodet.
Skulle proverna på dig eller ditt barns navelsträngsblod på något sätt
vara avvikande så kommer vi ta kontakt med dig och tala om vad detta
betyder.
Vi behöver också få veta från vilket land du och barnets far har ert
ursprung. Detta hjälper oss när vi skall bestämma vävnadstypen på
blodet och senare då vi skall avgöra om ditt barns navelsträngsblod
passar till en viss patient.

Vi kan idag inte ta hand om navelsträngsblod under alla tider
på dygnet. Det kan också hända att det finns så lite blod kvar i
navelsträngen efter att ditt barn fötts att det inte är tillräckligt för en
transplantation. Om det är för lite blod för en transplantation kan det
i vissa fall användas för forskning. Denna forskning är alltid godkänd
av Regionala etikprövningsnämnden och du bestämmer själv om du
vill att blodet får användas för forskning.
Hur säger jag ja till att donera?
Det bekräftar du/ni genom att fylla i två blanketter; en hälsodeklaration och ett samtycke. Dessa finns på din barnmorskemottagning, och även på vår hemsida för utskrift. Din bekräftelse
är inte bindande – vi frågar på nytt vid förlossningen.

