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Intages                
Patienten meddelad         / 

lanerad    
 

Intagningen färdigplanerad och remisser skrivna (sköterska) 

      / 

Inrem läkare meddelad           / 

Intagning p

Diagnos: Perifer stamcellsskörd (autolog) efter mobilisering med cytostatika och G-CSF alt. G-CSF  
 
Sjukhistoria:       
 

       

 
      
Blod - Urinprover ställningar (röntgen, konsulter m m ) Best tid till 

den 
Datum Be

Dag före PSCS: u-sticka. Na.K. Krea
Ca korr, Ca.jon, CRP, Blodst.  

. Alb g, C, M a,  

Diff. Bil.tot, dir. GT. ALP. ASAT. ALAT, D, PK  

örd dag 4-5 vid enbart G-CSFpriming  
t 10-11 dagar efter avslutad cytostatikabehandling:  

 L , 
APTT, Fibr,  

Sk
al

PSCS Blodcentralen 
Vikt, temp. 
CD34 

  PSCS in 

 
Infart för aferes  PVK  Femoralis*   

Akut beställes HIV, Hepatit B-C samt syfilis  * Se Femoralis SOP  (till 
Viruslab) om ej gjort för < månad sedan.  
 
BAS-test. Ev. Blodgrupp (måste finnas) 

   
Specialkrav på blodkomponenter(+BAS-tes) 

Dagligen före skörd 
Blodst,diff + CD34 kl 06.00, ev CRP. Temp 

  
 

Efter skörd (tas av aferespersonal lägg in best i RoS): 
Blodstatus, Na.K. Krea. Alb, Mg, Ca, Ca korr, Ca jon

  

Meddela hematologjour söndag kväll: lodstatu   B s, CRP, 
temp, blödningsstatus om denne inte sett värdena
inskrivning 

 vid 

Kontakta PAL måndag morgon: Meddela dagens värden  
samt inhämta klartecken innan patienten skickas till skörd 
 

eSkördebeställning (blanketthotell t) 
 

 
 

PSCS efter 

 

Inplanering  Utplanering  
 Sluten vård. Inläggning på vårdavdelning söndag ca 12.00. 

g. 
id hos läkare på HLM) 

tologisektionen 

 Gör i ordning RoS-prover och pappersremisser 
 Ev. beställ journalkopior från hemsjukhus 
 Skriv ut ID-etiketter 
 Ev. planera för bedömning av kärlaccess 
 Ev. boka inläggning för femoraliskateter.  

IR-lab 51699 + remiss 
 Meddela aferesenhet (t 53726)  
 Lämna skördebeställning till stamcellslab. (tel 51803) 
 Samtycke till skörd och lagring av celler 
 Ifyllt samtycke ska skickas med till aferes på Blodcentalen 

alt. vara inskannat i journal 
 Lägg in i arbetslista enligt mall 
  

o Om patienten är aktuell för transplantation. Gör 
inläggning enligt transplantations-planeringsblad 

o  Kontrollera att pretransplantationsutredning är klar 
eller planerad om patienten skall transplanteras 

o Meddela inremmitterande läkare om skörderesultat 
o Skicka remiss för CVK-inläggning vid 

transplantations-inläggning 
o  

Annat kan gälla vid enbart G-CSF primin
 (Vid poliklinisk skörd beställ t
 Meddela patienter som primats utanför Hema

NUS 


 


