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Mænd der har sex med mænd og bloddonation: 

I STPS blev der i efteråret taget beslutning vedr. ændring for MSM og bloddonation. 

Smitteudvalget er glad for at den permanente udelukkelse af MSM nu per 22/3-2020 ændres til en 4 

måneders karantæne. Det har været et meget langt forløb. Smitteudvalget anbefalede at donorer 

blev spurgt til tidligere MSM adfærd. Dette ville have muliggjort dokumentation af smittepres i 

gruppen inkl. syfilistest af disse. STPS valgte dog ikke at følge denne anbefaling.  

Ændringen medfører, at vi i Danmark nu er på omgangshøjde med den voksende gruppe af lande, 

der har ændret til en 3 eller 4 måneders karantæne efter MSM adfærd. 

Smitteudvalget diskuterer aktuelt, om vi yderligere vil kunne imødekomme ønsker om at kunne 

blive tappet også selv om man aktuelt har MSM adfærd. Det er vigtigt at dette kan gøres sikkert for 

patienterne – men i dette ligger også, at vi skal kunne stole på donorernes svar, hvilket formentligt 

sikres ved at donorer stilles over for rimelige kriterier. 

 

Udvalget har taget initiativ til at udføre et studie hvor incidensen af hiv, syfilis og gonorré 

sammenlignes mellem samkønnede og modsat-kønnede gifte mænd. Ægteskab bruges hermed som 

proxy for monogami. Fordelen er at studiet kan udføres på hele Danmarks befolkning mens 

ulempen er, hvorvidt ægteskab er en hensigtsmæssig proxy for monogami. Der arbejdes således 

aktuelt på de første data for ny viden der tillader os at risiko-stratificere gruppen af MSM og evt. 

identificere subgrupper med lav risiko for infektioner. Disse data bliver snart drøftet i udvalget. 

 

Testning for hepatitis E 

Donorer kan have asymptomatisk viræmi, HEV kan overføres ved transfusion og give sygdom i 

recipienten og HEV forekommer i Danmark. Det er derfor relevant at vurdere om testning for HEV 

bør iværksættes. Tilbage i 2015 anbefalede Udvalget ikke testning. Udvalget anbefaler fortsat ikke 



testning for HEV. Se særskilt anbefaling om dette. Det anbefales at udføre ny incidensundersøgelse 

blandt bloddonorer i 2020 (5 år efter sidste undersøgelse). 

 

Emerging Infectious Diseases 

LH og CE er medlemmer af Emerging Infectious Diseases (EID) Monitor Group under EBA og det 

tilstræbes at deltage i alle de månedlige telefonmøder. Relevant info fra møderne drøftes på 

Udvalgets møder. Gruppen giver hurtig viden om den nyeste udvikling – aktuelt om 

coronavirusudbrud. 

 

Rejsekarantæner 

Rejsekarantæner fremgår af bloddonor.dk. Aktuelt er listen opdateret med en ny kategori: 

karantæne grundet mulig eksponering for coronavirus. 

 

2020: Epidemi med ny coronavirus 

Smitteudvalget har påtaget sig at arrangere ad hoc møder mellem Smitteudvalg, OTCD, DSKI’s 

formand og BiD’s formand for at planlægge det aktuelle beredskab ift. ny coronavirus epidemi. 

Arbejdet drejer sig primært om at sikre blodforsyningen, da coronavirus ikke er påvist at kunne 

overføres med transfusion. 

 


