
 

Svör við rannsóknum sem gerðar eru í Blóðbankanum birtast í Heilsugátt. Auk þess má sjá niðurstöður 

rannsókna í Interinfo (gátt inn í Blóðbankakerfið) fyrir þær deildir sem hafa aðgang. 

Svör vegna  blóðflokkunar  og  skimunar fyrir blóðflokkamótefnum birtist innan þriggja sólahringa frá 

því að sýni berst Blóðbankanum. Ef einstaklingurinn er með eða greinist með blóðflokkmótefni birtist 

svarið innan viku. 

Athugið!  

Neikvætt svar við skimun á blóðflokkamótefnum birtist ekki í Heilsugátt. Ef enginn texti nema 

blóðflokkur einstaklingsins birtist er skimun fyrir blóðflokkamótefnum neikvæð.  Sjá nánar í 

skýringarmyndum hér að neðan. 

 

Svör við naflastrengs- og nýburaflokkunum  birtast innan sólahrings frá því að sýni berst Blóðbankanum. 

Ef beint Coombspróf er jákvætt eða blóðflokkur óljós verður hringt á viðkomandi deild/sjúkrastofnun og 

niðurstöður gefnar upp munnlega.  Svarið  birtist í Heilsugátt eftir að úrvinnslu er lokið eða innan 7 daga. 

Svör við skimun á Rh D blóðflokki fósturs úr móðurblóði birtist í Heilsugátt einni til tveimur vikum eftir 

að sýni berst Blóðbankanum. 

  



 Svör við blóðflokkun og skimun á blóðflokkamótefnum  

  

 

 

Þessi einstaklingur er ekki með 

blóðflokkamótefni – enginn 

texti birtist 



 

 

 

Einstaklingurinn er 

með blóðflokkamótefni 

og þarf sérvalið 

rauðkornaþykkni 

BAS próf (rafrænt krosspróf) 

er ekki leyft hjá sjúklingum 

með blóðflokkamótefni. Gert 

er BKS próf og krossprófa 

þarf hverja rauðkorna- 

þykkniseiningu  

 

 

 

Þessi einstaklingur hefur áður 

greinst með blóðflokkamótefni 

Einstaklingurinn þarf sérvalið 

rauðkornaþykkni 



 

 

 

 

 

Blóðflokka-

mótefni til staðar. 

Einstaklingurinn 

þarf sérvalið blóð 
Alltaf skal 

senda tvö 

sýni þegar 

einstaklingur 

er með 

blóðflokka-

mótefni 

Kona í meðgöngu með blóðflokkamótefni 

 

 

 

BAS próf (tölvukrosspróf) 

er ekki leyft, þar sem 

einstaklingurinn er með 

blóðflokkamótefni. BKS 

er gert og þarf að 

krossprófa hverja 

rauðkornaeiningu 

sérstaklega (tekur lengri 

tíma) 

Hér kemur fram að 

einstaklingurinn er 

með mótefnið anti-

D vegna inngjafar á 

anti-D 

immúnóglóbúlíni 



Svar við naflastrengsflokkun er að finna undir kennitölu móður í Heilsugátt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blóðflokkur nýbura birtist í Heilsugátt 

undir kennitölu móður. Veljið 

„Nýburaflokkun“ 

Barn Jónu Jóns (gervikennitala) 

Hér birtast niðurstöður 

naflastrengsflokkunar 



 Svar við DNA skimun á Rh D blóðflokki fósturs úr móðurblóði.  

        ATHUGIÐ! Svar birtist 1-2 vikum eftir að sýni berst Blóðbanka. 

 
 

 

 

 

 

Rh D blóðflokkur 

fósturs neikvæður 

 

 

 

Blóðflokkur 

fósturs Rh D 

jákvæður 



 
 

 

 

Ekki mögulegt að 

greina Rh D 

blóðflokk fósturs 

með vissu 


