
DANSK SELSKAB FOR KLINISK IMMUNOLOGI 

 Udvalg vedrørende transfusionsoverførte infektioner  

 

Udvalgets medlemmer: Henrik Ullum, Svend Erik Jacobsen, Keld Homburg,  

Susanne Gjørup Sækmose, Per Wantsin, Christian Erikstrup, Bitten Aagaard Jensen 

 

Nye medlemmer: Dorthe Kinggaard Holm, Lene Harritshøj, Mette Christiansen 

 

Afgående medlem: Svend Erik Jacobsen har på grund af nye arbejdsopgaver trukket sig fra 

udvalget fra marts 2015 

 

Udvalget har siden sidste DSKI generalforsamling ændret sin mødeform til faste månedlige 

Skypemøder suppleret med fysisk møde på generalforsamlingen/årsmødet. Her 

opsummeres vigtigste anbefalinger/konklusioner. 

 

Karantæneregler:  
Udvalget har udarbejdet et forslag til en fælles Dansk detaljeret geografisk 
karantæneliste. Der er i listen tre typer karantæneområder: grønne ingen 
karantæne, gule 4 ugers karantæne fra 1/4 til 30/11 på grund af WNV, orange 4 
ugers karantæne hele året på grund af risiko for myggeoverførte infektioner, 
røde 6 måneders karantæne på grund af risiko for malaria eller andre alvorlige 
insekt-overførbare infektioner. Udvalget anbefaler at listen opdateres 
halvårligt og udgives i versionsstyret form. Udvalget anbefaler at listen tages 
i brug per 1/4 2015. Bloddonorerne i Danmark har tilbudt at lave et online 
interaktivt kort på baggrund af den detaljerede landeliste. Udvalget anbefaler 
at dette kort bliver det arbejdsredskab såvel donorer som personale bruger når 
de konkret skal afgøre om der har været rejst i et karantæneområde. Udvalget 
tilbyder at validere et sådant online kort. Det forventes, at kortet kan tages 
i brug i løbet af foråret 2015. De ændrede karantæneregler fordrer en mindre 
revision af TMS. Udvalget stiller sig til rådighed for at foretage en sådan 
revision.  
 
 
Smitterepositorie/HEV: 
Der er indsamlet et fælles smitterepositorie, hvor alle donorer vil blive 
undersøgt for HEV NAT. En stikprøve af donorerne bliver undersøgt for 
antistoffer mod HEV. En mindre stikprøve bliver undersøgt for antistoffer mod 
WNV. Detaljerede data fremlægges til årsmøde. 
 
 
Udvidet kommissorium:  
Udvalget foreslår sit kommissorium udvidet til også at dække rådgivning i 
henhold til vævslov og organlov. 
 
Årets smittedata vil blive fremlagt til DSKI generalforsamling 2015. 
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