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Årsberetning
Medlemmer:
Mie Topholm Bruun, Kjell Titlestad, Sys Haslund, Trine-Line Korsholm, Thure Haunstrup, John Bæch, Keld
Homburg, Rune Larsen, 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 2019 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. Afholdelse af DSKI’s blødningsmøde.
4. Opdatering af Sundhedsstyrelsens Vejledning om Blodtransfusion
5. Register over produkter/donorer med sjældne blodtyper.
6. PBM/transfusionsdata.

Ad. 1) Status på opdatering af DSKI vejledning om transfusionsmedicinsk
behandling og monitorering af blødende patienter – behandlingsanbefaling og
baggrundsnotat
Baggrundsnotatet er publiceret på Selskabets hjemmeside.

Ad. 2) Udarbejdelse af national ’lommefolder’
Det er tidligere aftalt, at der skal udarbejdes en national lommefolder i forbindelse med DSKI’s
blødningsvejledning. Der er lavet første udkast til en version, der indeholder fælles retningslinjer og muligheder
for at inkorporere lokale/regionale vejledninger forhold.

Ad. 3) DSKI’s blødningsmøde.
Region H er interesseret i at være vært, der arbejdes på at finde lokale kræfter til at drive arrangementet. Inputs
til overordnet tema og emner modtages gerne. Der foreligger endnu ikke en dato.

Ad. 4) Opdatering af Sundhedsstyrelsens Vejledning om Blodtransfusion’
Sundhedsstyrelsen har efterspurgt inputs til hvilke dele af vejledningen der trænger til opdatering. Udvalget har
afgivet svar på vegne af DSKI. Hvor primære input var, at der skulle skabes overensstemmelse mellem
vejledningen og NKR.

Ad. 5) Register over produkter/donorer med sjældne blodtyper
Der er ikke interesse for et fælles søgbart register. Der arbejdes mod at fortegnelsen over frosne portioner med
sjældne fænotyper på DSKI’s hjemmeside udbygges.

Ad. 6) PBM/transfusionsdata
Der er diskuteret opsamling af transfusionsdata mhp. monitorering af PBM-indsats. Hvilke parametre er
relevante og realistiske at samle op. Hvilke tekniske løsninger har de forskellige regioner. En opdatering af Dansk
Transfusionsdatabase har været vendt.

