
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTCDs bestyrelse udgøres af de fem blodbankchefer. 

 

Vision 

1. Sikre donorernes helbred og velvære 

2. Sikre og forbedre patientbehandlingen 

3. Sikre blodforsyningen og forbedre ydelserne 

  

Formål 

Organisationen af Transfusionscentre (OTCD) i Danmark er et samarbejde mellem Danmarks fem regionale 
blodbanker. OTCDs mission er: 

 at sikre tilgængelighed, kvalitet, sikkerhed og effektivitet, hvad angår blodbanks- og vævsvirksomhed 
for danske borgere ved et godt og stærkt samarbejde mellem de danske blod- og vævsbanker 
indbyrdes, nationalt med Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og med tilsvarende institutioner i 
Europa gennem European Blood Alliance (EBA); 

 i samarbejde med Bloddonorerne i Danmark og Dansk Selskab for Klinisk Immunologi at sikre 
offentlighedens og beslutningstagerens forståelse for vigtigheden af frivillig ubetalt donation af blod 
og væv og skabe forståelse for at blod og væv er uundværlige dele af moderne patientbehandling; 

 at støtte hinanden i kontinuerligt at forbedre udførelsen af virksomheden til gavn for donorer og 
patienter og baseret på videnskabelige og etiske principper. 

 
Opgaver 

Stræbe mod, at de regionale blodbanker/de klinisk immunologiske afdelinger har fælles holdninger og 
standpunkter i forbindelse med samarbejde med 

 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 

 Bloddonorerne i Danmark 

 Styrelsen for Patientsikkerhed og andre myndigheder 

 AMGROS og Danske Regioner i forbindelse med plasmaudbud 

 Nyhedsmedierne 
 

 Fremme, at de regionale blodbanker/de klinisk immunologiske afdelinger 

 forbedrer drift 

 har fælles indkøbsprojekter 
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 har fælles udviklingsprojekter 

 har fælles forskningsprojekter 

 samordner og fordeler opgaver som ikke skal varetages i alle fem regioner 
  

Sikre, at de regionale blodbanker/de klinisk immunologiske afdelinger arbejder sammen om 

den nationale blodforsyning 

 den nationale vævs- og celleforsyning, hvor relevant 

 korrekt anvendelse af blodkomponenter 

 korrekt anvendelse af væv- og celler, hvor relevant 

 korrekt anvendelse af klinisk immunologiske analyser 

 standardisering 

 akkreditering 

 anvendelse af IT og IT-standarder 
 

Sikre, at danske interesser inden for område varetages internationalt via medlemskab af 

 European Blood Alliance og dennes arbejdsgrupper. 
 
 
OTCDs bestyrelse har som vanligt i 2018 afholdt to møder suppleret med et betydeligt antal ad hoc 
telefonmøder. 
 
Drøftede emner i 2018: 

 Samarbejde om klinisk immunologisk IT (KIIT) 
Er behandlet i Danske Regioners Digitaliseringskreds, udredningsarbejde pågår. 

 Plasmakontrakt 
Ophævelse og konditioner for ny kontrakt drøftet i flere omgange med Amgros og Danske 
Regioner. 

 Plasmaudbud 
Forberedelse til nyt nationalt udbud pågår (Amgros tovholder) 

 Plasmafereseudstyr og –utensilieudbud 
Forberedelse til nyt nationalt udbud pågår (RH tovholder). 

 Monitorering af udbudskadencer. 
Med henblik på nationale udbud for at sikre bedre priser. 

 Udvekslinger af erfaringer fra inspektioner (CSL Behring, STPS, LMS). 
Sikre fornuftige konsekvenser af inspektionerne. Ex.: krave om at kun én person skulle kunne 
frigive. 

 MSM problematikken. 
Få landet et nationalt kompromis, der ikke kompromitterer patientsikkerheden. 

 Løbende dialog med DSKI. 
DSKIs og OTCDs formand deltager i den anden organisations bestyrelsesmøder. 

 Løbende dialog med BiD. 
BiD deltager som et fast punkt i OTCDs bestyrelsesmøder for at sikre gensidig forståelse for 
synspunkter og relationer med myndigheder og det politiske system. 

 Specialets fremtid 

 DBDS 

 Revision af EU-direktiverne og dermed af dansk lovgivning 
 

 


