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Ordstyrer

Christian Erikstrup

Referent

Bente Fruergaard

Næste møde

Primo 2020 - AUH, men kan foregå over video

1. Valg af ordstyrer
Christian Erikstrup
2. Godkendelse af referat
Intet
3. Blodforbrug i Region Midtjylland. Christian Erikstrup
Blodforbruget svarer til reduktion på 1,4% fra 2018 til 2019, dvs. stationært.
Det er ligeledes stationært mht andel af transfuioner på Hb >5,6, der var 15% i 2018 og det
samme i 2019. Dobbelttransfusioner udgør 51% i 2018 og det samme i 2019.
Se PBM data.pptx
Nationalt ligger vi pænt. Internationalt ligger vi i midten. De lande, hvor man arbejder meget
med PBM (Patient Blood Management), fx Holland ligger de på 22 tranfusioner pr. 1.000
indbyggere. Danmark ligger på 32-33.
Vi overholder ikke den nationale kliniske retningsline, og da udviklingen nu er stationær, bør
Transfusionsrådet rette henvendelse til det rette forum - i første omgang retter KIA, AUH
henvendelse til lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen.
4. Regional Retningslinie vedr. Jehovas Vidner. Christian Erikstrup
Autotransfusion foregår kun på klinisk indikation og ikke pga religiøs overbevisning.
Det blev diskuteret, om der kunne laves en regional retningslinie, der er alment gældende for
de forskellige kliniske område og som gælder generelt for patienter, der ikke giver tilladelse til
behandling, herunder med blod.
Transfusionsrådet er enige om, at man ikke kan løfte denne opgave. Vi henviser til Informeret
samtykke, regional retningslinje, kapitel 4 "Patienter som afslår eller aflbryder behandling"
Godt råd i den akutte situation: Styrelsen for Patientsikkerhed har døgnvagttelefon (uden for
normal åbningstid) kun for myndigheder og kan svare på alle juridiske spørgsmål: Døgnvagt
Vest tlf. 70220269.
5. Blodbanks-IT – efter opdatering og i fremtiden. Bjarne Møller
ProSang 9.3. Det har belastet, at noget af det, der er udviklet til ProSang, ikke er overført til
9.3.
Der fortsættes udvikling af det, der "mangler", og det kommer som patches løbende. Der
valideres kun på det, der ændres, og det meste klares fra AUH. Er der lokal anvendelse i
blodbanker og klinikkerne er det nødvendigt at validere her. KIA AUH giver besked, når det er
aktuelt.
I øjeblikket er man ved at undersøge, om man på landsplan kan arbejde med det samme
blodbanks-IT. Det vil give fordele på patient- og klinik-side. Det har lidt lange udsigter,
formentlig 2023-2024.
6. Blod i akutlægebilerne. Christian Erikstrup
Århus akutlægebil har erytrocytter og lyoplas, og der er ønske om dette i HEV og HEM.
Det betyder udsving i temperatur i akutlægebilerne, da boksen ikke tages med ud og ind som i
helikopteren.
Forbrug af blod er meget beskeden - anvendes kun knap 1 gang om måneden og behovet er
der, selvom helikopteren ofte er tilkaldt samtidig.
Der arbejdes med, at man ikke daglig skal skifte komponenter, men kun have nye
køleelementer, og der er ved at blive lavet plan for validering heraf. Opstart i HEV.
7. Resultat af en lokal audit. Thomas Jessing
Thomas Jessing fremviste resultat af audit. Se AUDIT BLODTRANSFUSION-ORTO.pptx
Foretaget på Ortopædisk Afd, Randers. Maj-Juni 2019
Hver 4. transfusion var unødvendig. SFI kun anvendt i knap halvdelen af tilfældene og i kun
1/4 af tilfældende var det beskrevet i journalen.
Det giver god mening, at en læge/sygeplejerske undersøger data (husk at sørge for tilladelse)
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og underviser ud fra det.
8. Audit på opsætningskontrol. Dorte Bøgeskov
Audit fra slutningen af 2018 er ved at blive gentaget, dvs. personale fra KIA går med ud og
observerer i forbindelse med opsætningen af blod. Audit foretages ved 10 transfusioner på
hvert af regionshospitalerne og 50 på AUH fra uge 3-6 i 2020.
Identitetskontrol blev kun udført i 64% sidste gang - vi håber på en forbedring heraf.
9. Mænd, der har sex med mænd, og bloddonation. Christian Erikstrup
Orientering om, at der kommer en ændring til bekendtgørelsen, således at det er muligt at
give blod efter 4 måneders karantæne.
10. Revision af kommissorium i e-dok
Transfusionsråd.
Diskussion om, hvordan rådet skal fungere.
Der ligger en anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at have et
transfusionsråd.
Der skal orienteres om blodforbruget. Rådet har en berettigelse, og vigtigt at have et
forum til at diskutere generelle problemstillinger.
KIA AUH undersøger hvad det relevante regionale fora for tilbagemeldinger fra
Transfusionsrådet vil være.
Mødekadance og indhold
Et forslag kan være et årligt møde, som afholdes i AUH, og deltagelse kan være over
video.
God ide med et klinisk indslag, som fx audit, blod til bestemte grupper. Tænk over behov
og meld det ind i god tid, hvis der er ønske om foredragsholdere. HEM tilbyder at
fortælle om Rotem på næste møde.
CHERIK sørger for, at der sendes generel mail ud 3 mdr. før mødet herom.
Medlemmer.
Hospitalsledelsen på de enkelte hospitaler er ansvarlige for, at der udpeges deltagere til
transfusionsrådet, CHERIK/BENFRU sender på vegne af Transfusionsrådet mail til
hospitalsledelsen på de hospitaler, hvor der mangler repræsentation.
11. Næste møde
Der indkaldes til møde i starten af 2021.
12. Eventuelt
Intet.
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