
Forklaringer til rapportskjema, HPC 

 

Forklaringer til hver del av skjemaet er skrevet i kronologisk rekkefølge.                                                                                                      

Tekst i kursiv: Definisjon eller bruk av enkelte begreper i denne sammenhengen.               

    

                                                                                                                                                             

POTENSIELL DONASJON 

Antall potensielle HPC-donorer og antall høstede enheter HPC fra navlestrengsblod i virksomhetens 

eget donasjonsregister, fordelt på:   

-Antall ved årets begynnelse                                                                                                                                      

-Antall lagt til i donasjonsregisteret i løpet av året                                                                                             

-Antall slettet fra donasjonsregisteret i løpet av året                                                                                         

-Antall i donasjonsregisteret ved årets slutt 

 

Potensiell donasjon                                                                                                                                                      

Potensiell HPC-donor = en donor som er registrert i virksomhetens donasjonsregister, uavhengig av 

om det har blitt høstet celler fra vedkommende eller ikke.                                                                                           

Enhet HPC fra navlestrengsblod = enheter som er donert, men ennå ikke anvendt. 

 

 

NASJONALE- OG INTERNASJONALE REGISTRE 

ANTALL HENVENDELSER OM SØK 

Antall søk utført i norske registre                                                                                                                              
Antall henvendelser virksomheten har mottatt om søk i norske donasjonsregistre fordelt på:                                                                       

-Henvendelser fra Norge                                                                                                                                                          

-Henvendelser fra EU-land                                                                                                                                                                              

-Henvendelser fra land utenfor EU  

Totalt                                                                                                                                                                        
Summen av mottatte henvendelser fra Norge, EU-land og land utenfor EU. 

 

Antall søk utført i egne utenlandsregistre                                                                                                               
Antall henvendelser virksomheten har mottatt om søk i egne utenlandsregistre.                                                   

Her er det bare aktuelt med henvendelser fra andre norske virksomheter.  

 

 



ANTALL UBESLEKTEDE DONASJONER 

Antall donasjoner fra Norge                                                                                                                                                
Antall donasjoner fra egen virksomhet til andre virksomheter fordelt på:                                                               

-Virksomheter i Norge                                                                                                                                                                 

-Virksomheter i EU-land                                                                                                                                             

-Virksomheter i land utenfor EU 

Antall donasjoner fra EU-land                                                                                                                                               
Antall donasjoner mottatt fra andre virksomheter i EU.  

Antall donasjoner fra land utenfor EU                                                                                                                    
Antall donasjoner mottatt fra andre virksomheter i land utenfor EU. 

 

 

DISTRIBUSJON OG UTVEKSLING 

Fordelt på de forskjellige typene HPC:                                                                                                                                   

Antall ubeslektede enheter som er mottatt eller distribuert. 

 

Distribusjon                                                                                                                                                               

Distribusjon = overføring fra egen virksomhet til andre virksomheter. 

 

DISTRIBUERT NASJONALT                                                                                                                                               
Antall ubeslektede enheter virksomheten selv har høstet og distribuert til annen virksomhet i Norge. 

MOTTATT                                                                                                                                                                            
Antall ubeslektede enheter mottatt fra:                                                                                                                                                             

-EU-land                                                                                                                                                                      

-Land utenfor EU 

Totalt                                                                                                                                                                                         
Summen av antall ubeslektede enheter mottatt fra land innenfor og utenfor EU. 

DISTRIBUERT                                                                                                                                                                 
Antall ubeslektede enheter distribuert til andre virksomheter fordelt på:                                                                                                      

-EU-land                                                                                                                                                                                               

-Land utenfor EU 

Totalt                                                                                                                                                                                         
Summen av antall ubeslektede enheter distribuert til land innenfor og utenfor EU. 

 

 

 



DONASJON 

ANTALL DONASJONER 

AUTOLOG                                                                                                                                                                                    
For hver type HPC: Antall autologe donasjoner 

ALLOGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
For hver type HPC: Antall donasjoner fordelt på:                                                                                               

-Beslektede                                                                                                                                                                                     

-Ubeslektede   

Totalt                                                                                                                                                                           
For hver type HPC: Summen av antall beslektede og ubeslektede donasjoner.   

 

 

LAGRING AV NAVLESTRENGSBLOD    

Fordelt på antall enheter ubeslektet- og antall enheter beslektet navlestrengsblod:  

Fra eget land                                                                                                                                                             
For enheter fra Norge:                                                                                                                                                                

-Antall enheter virksomheten selv har høstet                                                                                                                                                                                                                        

-Antall enheter oppbevart på frys                                                                                                                                         

-Antall enheter distribuert videre  

Fra EU-land                                                                                                                                                              
For enheter mottatt fra EU-land:                                                                                                                                

-Antall enheter oppbevart på frys                                                                                                                                         

-Antall enheter distribuert videre  

Fra land utenfor EU                                                                                                                                                    
For enheter mottatt fra land utenfor EU:                                                                                                                                

-Antall enheter oppbevart på frys                                                                                                                                         

-Antall enheter distribuert videre  

 

 

TRANSPLANTASJON 

ANTALL TRANSPLANTASJONER 

For hver type HPC: Antall transplantasjoner og antall mottakere fordelt på:                                                                                                                                                                                                                                                       

-Autolog                                                                                                                                                                                                  

-Beslektet                                                                                                                                                                                

-Ubeslektet                                                                                                                                                                                                          

Mottakere                                                                                                                                                                        

Antall mottakere beregnes ut fra deres første transplantasjon. 



 

 

 


