
Transfusionsmedicinsk Udvalg 2021 

Årsberetning 
 

Medlemmer: 
Mie Topholm Bruun, Kjell Titlestad, Sys Haslund, Trine-Line Korsholm, Thure Haunstrup, John Bæch, Keld 

Homburg, Rune Larsen, Jakob Stensballe, Mikkel Gybel-Brask (formand).  

Mødeaktivitet 
Der har ikke været afholdt fysisk møde. Der har været flittig mailkorrespondance og der planlægges afholdt et 

virtuelt udvalgsmøde i april måned. 

Arbejdsliste 
Det fremtidige arbejde vil fortsat tage udgangspunkt i arbejdet fra de tidligere år, som bl.a. har omhandlet 

følgende emner: 

1. Opdatering af DSKI’s behandlingsvejledning og baggrundsnotat: ’Transfusionsmedicinsk behandling og 
monitorering af blødende patienter’.  

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. Anvendelse af præhospitale blodprodukter 
6. PBM/transfusionsdata. 
7. Vejledninger og retningslinier for transfusion af udvalgte grupper, f.eks. børn eller ældre. 
8. Udvalgets fremtidige organisering og arbejde. 

Ad. 1. 
Der er ikke konkrete planer om at igangsætte en opdatering af behandlingsvejledningen. Behovet herfor 

vurderes løbende. 

Ad. 2. 
Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) har udarbejde et web-baseret app. 

(http://dsth.dk/app/blodning/ ), der forsøger at implementere vores guidelines på nationalt niveau. I sin 

nuværende form har denne app sine begrænsninger ifht. at være operationel i daglig klinisk arbejde, og den er 

udfordret ifht. lokale forhold og specifikke behandlingsalgoritmer i hver enkelt region. 

I udvalget vil det blive diskuteret, hvorvidt vi skal arbejde videre med en national folder eller om vi skal gå mere 

aktivt ind i DSTH’s arbejde - Udvalget har givet feed-back til DSTH ad flere omgang, og vil under alle 

omstændigheder forsøge at indgå i en konstruktiv dialog med DSTH om arbejdet med at gøre app’en brugbar i 

klinisk praksis. 

Et alternativ, der har været diskuteret, er en national skabelon for action-cards med mulighed for 

lokale/regionale tilpasninger – det vil formentlig være en mere umiddelbar anvendelig løsning end en tung, web-

baseret app. 

Ad. 3. 
Der er ikke konkrete planer om afholdelse af Blødningsmødet. Region H har tidligere givet udtryk for at de kunne 

være vært ved næste møde. Behovet og formatet diskuteres yderligere i udvalget. 

Ad. 4. 
Udvalget afgav forrige år inputs til Sundhedsstyrelsen om behovet for en opdatering. Der har endnu ikke været 

udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen omkring en eventuel opdatering. 

http://dsth.dk/app/blodning/


Ad. 5. 
Anvendelse af præhospitale blodprodukter i de enkelte regioner og optimering af vores service på dette område, 

evt. fremtidig implementering af nyere produkter – Octaplas, kølede trombocytter, kølet fuldblod -  vil blive 

diskuteret i den nærmeste fremtid. Er der behov for en vejledning fra DSKI? 

Ad. 6. 
Fælles opsamling af transfusionsdata og anvendelse af disse er fortsat et emne. 

Ad. 7. 
Der er ikke igangsat konkrete arbejder med retningslinjer for transfusion af særlige grupper, men følgende 

grupper har været nævnt og vil blive diskuteret yderligere: 

• Transfusion af børn/neonatale i akutte og ikke-akutte settings. 

• Transfusion af ældre. 

• Anvendelse af Tranexamsyre til traumepatienter/hovedtraumer/ikke-traumatiske ICH. 

Ad. 8. 
Der er igangsat et arbejde, der skal øge aktiviteten i udvalget. Der har bl.a. været forslag om at oprette mindre 

arbejdsgrupper for at lette arbejdet og for at give de enkelte medlemmer bedre mulighed for at arbejde med de 

emner der har størst interesse. 

 


