Transfusjonstjenestens kvalitetsråd
Møtedato: 10 feb 2020
Møtested: Skype/Telefon

Referent:Anne Rø

Til stede: Abid Llohn, Bjørg Kari Bolstad, Gunn Kristoffersen, Oddny Remlo, Anne Rø
Fra Hdir: Ingeborg Hagerup-Jensen, Eva Solli

1.

Status ny veileder - Hdir informerer.
a. Veiledergruppen svarer på innspill som er kommet, og skal komme med sine vurderinger til HDIR før
1.mars
b. FHI vurdere de nye karantenereglene. Det er mulig disse kommer til HDIR før 1. mars Forhåpentligvis
kan HDIR sende ut endelig utkast av veileder 1.mai.
c. Det kom innspill på at hvis det er vesentlige endringer fra forrige utkast bør HDIr vurdere om det må
gjøres en spesifikk høring på disse.

2.

ISBT arbeidsgruppe – medlemmer nå på plass utenom fra helse Nord
a. Helse Vest Eli Karin Gabrielsen – Eli.Karin.Gabrielsen@helse-fonna.no
b. Helse Nord- her mangler kontakt. Hdir sender forespørsel til Blodbankens leder.
c. Helse Midt – Siri Pettersen <Siri.Iren.Esp.Pettersen@stolav.no>
d. Helse SØ -Terese Risopatron – her er foreslått at Torbjørg Nordengen overtar
HDIr sender en informasjon til direktoratet for eHelse, med informasjon om hvem som er i
arbeidsgruppen.

3.

Transfusjonstjenestens kvalitetsråd – nytt råd skal oppnevnes av H dir. Hdir informerer. Hdir oppnevner og er
inn en tankeprosess for å få en god sammensetning basert på geografi, bakgrunn og kjønn mm
Evt forslag til navn kan sendes Ingeborg med kopi til Anne Rø så snart som mulig.

4.

Foreløpige karanteneregler ved nye agens – Rollen til dette rådet og Hdir.
Det ble gjort en oppsummering av foreløpige erfaringer nå under Coronavirus 2019 nCov, hvordan vi kan
kommunisere nå videre under utbruddet.
Transfusjonsrådet skal ha en rådgivende rolle for HDIR i vurderinger av eventuelle nye karantene regler, basert
på risikovurderinger fra FHI. FHI vil ha den beste mikrobiologiske kompetanse til å gjøre
smitterisikovurderinger, og i forbindelse med Coronavirus gjorde også FHI spesifikke vurderinger rettet mot
blodgivning.
Lokale blodbanker har mulighet til å ha strengere karantene regler, men Transfusjonsrådet og HDIR bør
kontaktes før slike regler implementeres slik at rådet og HDIR har tid til å vurdere i forhold til smitterisiko og
om det er regler som HDIR skal anbefale på nasjonalt plan.

5.

Evt sak – Det er angitt forskjellige anbefalinger om når første prøve skal tas i svangerskap i veileder for
svangerskapsomsorgen og i Veileder fro transfusjonstjenesten.
Dette skaper usikkerhet. Ingeborg sørger for at Veileder for transfusjonstjeneste samstemmes med veileder
for svangerskapsomsorgen.

