
Beretning fra TMU 2015-2016 

Der har ikke været mødeaktivitet i 2015, men nogen email korrespondance primært vedr opdatering af DSKI 
vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter.  
 
Status på opdatering af DSKI vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af 
blødende patienter – behandlingsanbefaling og baggrundsnotat 
Vejledningen er under revision og er sendt i review til alle regioner.  
Forfattergruppen, m. repræsentanter fra alle regioner, aftalte på møde den 9 marts 2016 at vejledningens 
form skal ændres så der (som tidligere) foreligger et opdateret baggrundsdokument men som noget nyt 
udarbejdes en national lommefolder (der erstatter behandlingsvejledningen).  
 
Baggrundsdokumentet udformes på en måde så det kan fungere som beslutningsstøtte og indgå i 
EPIC/sundhedsplatformen. RegionH (SRO) har ansvar for at samle/revidere baggrundsdokumentet jf. nyeste 
evidens (se nedenfor) og input fra de øvrige Regioner. Region Nord (TH) vil stå for det finale layout af 
dokumentet.  
 
Den nationale lommefolder udformes kortfattet og operationel fx med henvisning til ”blødningsvagt” tlf 
numre i hver region. Folderen skal beskrive transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende 
patienter/patienter i risiko for blødning i et format der ligner den folder der findes i RegionH. Region Nord 
(KRN) har ansvar for at lave første draft af lommefolderen når baggrundsdokumentet er færdigarbejdet. 
Herefter går folderen i review hos repræsentanter fra alle regioner.  
 
De væsentlige omr der skal opdateres i baggrundsdokumentet er  

• SST vejlending om transfusionsmedicin 2015 samt NKR indikation for transfusion med 
blodkomponenter 2014   

• nyeste evidens for transfusions trigger 

• monitorering/beh af blødende ptt på NOAK samt revertering af NOAK ved blødning jf RADS 

• evidensen fra PROPPR (1:1:1 vs. 2:1:1) (Holcomb 2015) 

• Implikationer fra ”Goal directed hemostatic resuscitation in TIC” studie (Gonzalez 2015) 
 
Der er publiceret en del inden for disse omr de sidste år.  
 
Ad SST vejl/NKR: Disse skal implementeres i DSKI vejl.  
 
Ad transfusions trigger: DSKI vejl. skal forholde sig til disse. På DSKI årsmøde 2016 præsenterede JST ny 
litteratur fra nationale og internationale studier der har stillet spørgsmålstegn ved safety for lav trigger: 
TiTRe2, TRIFE (2 publikationer) og de Almeida. DSKI vejl. skal opdateres på dette omr og fastholde den 
restriktive trigger indtil der foreligger bedre evidens for ændret trigger.  
 
Ad. NOAK: Der blevet indregistreret en ny antidot (praxbind) i DK.  
RADS er i Januar 2016 siden udkommet med en vejledning (som bl.a. JST har været med til at udarbejde): 
Blødning under antitrombotisk behandling, som JST præsenterede ved DSKI årsmøde 2016. 
Den arbejder med en mere klinisk definition af blødning fra livstruende til kontrollabel og introducerer 
begrebet R-POF (revertere-pausere-overveje-fortsætte) alt efter om blødningen er livstruende, alvorlig, 
moderat ell. mild. Den beskriver brug af antidoter herunder Parxbind.  
DSKI vejl. skal opdateres jf den nye RADS vejl.  
 
Ad PROPPR 2015 og Gonzalez 2015: DSKI vejl. skal opdateres jf disse.  
 
I forb med diskussion om vejledningen blev det foreslået at DSKI skal forsøge at ensrette indholdet i 
akutpakkerne så det er 4:4:1 i hele landet for at gøre budskabet mere simplet og ensartet.  
 

Status på planlagt men aflyst DSKI blødnings møde i september 2015 er at næste møde skal foregå i 
2016 
BM kontakter Octapharma vedr. dette.  
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