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Årsberetning
Medlemmer:
Mie Topholm Bruun, Sys Haslund, Thure Haunstrup, Keld Homburg, Kjell Titlestad, John Bæch, Trine-Line
Korsholm, Mikkel Gybel-Brask (formand).
Der har i forbindelse med sidste års DSKI-møde været afholdt et enkelt fysisk møde.
Disse punkter har været på arbejdslisten i 2018 og vil fortsat være det i det kommende år:
1. Opdatering af DSKI’s behandlingsvejledning og baggrundsnotat: ’Transfusionsmedicinsk behandling og
monitorering af blødende patienter’. Nuværende version er fra 2013.
2. Udarbejdelse af national ’lommefolder’ som erstatning for/supplement til ovenstående
behandlingsvejledning.
3. App/elektronisk version af nævnte lommefolder/behandlingsvejledning.
4. Afholdelse af DSKI’s blødningsmøde.
5. Opdatering af Sundhedsstyrelsens ’National Klinisk Retningslinje om Indikation for Transfusion med
Blodkomponenter’.
6. Register over produkter/donorer med sjældne blodtyper.

Ad. 1) Status på opdatering af DSKI vejledning om transfusionsmedicinsk
behandling og monitorering af blødende patienter – behandlingsanbefaling og
baggrundsnotat
Vejledningen har været i høring hos relevante videnskabelige selskaber, der havde nogle konstruktive
kommentarer. Der foreligger nu en endelig version af vejledningen, som kan publiceres på selskabets
hjemmeside i løbet af kort tid.

Ad. 2) Udarbejdelse af national ’lommefolder’
Det er tidligere aftalt, at der skal udarbejdes en national lommefolder som erstatning for
behandlingsvejledningen. Der arbejdes fortsat med dette.

Ad. 3) Elektronisk version af lommefolder/behandlingsvejledning
Der har ikke været arbejdet aktivt med dette i det forgangne år. Der er nogle juridiske problemstillinger omkring
ejerskab og krav til opdateringer af en app.

Ad. 4) DSKI’s blødningsmøde.
Seneste møde er afholdt i 2016. Mødet har tidligere været afholdt ca. hvert 2. år med skiftende temaer. Der vil
blive diskuteret, hvorvidt mødet skal afholdes igen og i givet fald hvornår.

Ad. 5) Opdatering af Sundhedsstyrelsens ’National Klinisk Retningslinje om
Indikation for Transfusion med Blodkomponenter
Retningslinjen er udarbejdet og udgivet. Den endte med at indeholde en opdatering af 5 (af 10) anbefalinger,
idet anbefalingen om transfusionsgrænse til patienter med anæmi og kronisk hjertesygdom kom med på
falderebet. Arbejdsgruppen har bl.a. haft deltagelse af Claess Sørensen for DSKI, Jakob Stensballe for DASAIM og
Mikkel Gybel-Brask som fagkonsulent.

Ad. 6) Register over produkter/donorer med sjældne blodtyper
Det har været forespurgt om der er interesse/muligheder for at oprette et fælles søgbart register over produkter
– primært erytrocytter eller donorer med sjældne blodtyper. Der ligger for nuværende en liste over frosne
produkter i Aalborg. Der arbejdes videre med at kortlægge behovet for dette.
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