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Sundhedsfagligt Råd for Klinisk Immunologi
1. KIIT: Nyt nationalt IT-system. Status.
v/ Morten Bagge Hansen
Det nye system skal være implementeret i september 2022, og inden da skal der være oplæring af
personalet og SOP ’er skal være opdateret. RegH er den ”driftende region” og servere kommer til
at være tilknyttet RH.
Region Sjælland benytter allerede det nye system, og de har lovet at hjælpe RegH i den første
fase. Noget af personalet er bekymret for implementeringsprocessen, men ledelsen arbejder meget
målbevidst på, at processen bliver så god som muligt. Oplæringen starter efter jul.
2. Nationale udbud på blodbanksområderne:
Blodposer og fraktioneringsudstyr, blodtypeserologi samt virus-screening
v/ Morten Bagge Hansen
Der er tale om tre store områder, der udbydes nationalt via indkøbsafdelingen i RegSYD:
- Blodposer
- Blodtypeserologi
- Screening af blod (mhp. undgå smitte
Finansieringsbehovet er variabelt afhængigt af udbuddets karakter. For at undgå en stor udgift til
indkøb af apparatur forsøges udbuddet formuleret som PPRR (betaling pr. afgivet analyse, hvor
apparaturet stilles til rådighed).
3. Selvforsyning med plasma. Status for processen i Danske Regioner
v/ Morten Bagge Hansen
Orientering om den aktuelle situation mht. mangel på blodprodukter. Grundet corona kan blodbanken ikke få blod nok. Man er bagud på områderne med plasmaaferese og fuldblodportioner og det
kompromitterer manglen på immunglobulin yderligere. Der er for så vidt donorer nok, men bloddonorerne booker en tid, men kommer ikke. Dvs. at de blokerer tidsbestillingen, således ingen andre

kan komme til. Man forsøger at løse problemet med bl.a. massiv overbooking og øgede tappetider
etc.
Ift. immunglobulin er vi i DK p.t. kun ca. 35% selvforsynende. DR/RegH har et ønske om, at vi skal
være helt selvforsynende. Indkøbsprisen på plasma (globalt) gør, at der er en god businesscase i
selvforsyning, men man er politisk meget bagud ift, hvordan vi skal håndtere kommende plasmacentre, hvilket gør både patienter og regionen til tabere i denne situation. Pga. manglende plasma
er forbruget af immunglobulin nedsat med 20%, hvilket patienterne lider under.
4. Samling af hæmatologien – betydning for KI
v/ Morten Bagge Hansen
Ombygning i Centralkomplekset giver store udfordringer rent støjmæssigt, men man følger tidsplanen. Man venter p.t., at ombygningen på 10 sal bliver færdig. Stamcelleaferese-enheden er midlertidigt flyttet til afsnit 3004, hvor man er meget tilfreds med at være.
5. Nyt laboratoriehus - status
v/ Helle Konradsen
Der er arbejdes på indstilling til regionen primo 2022 om etablering af et laboratoriehus på RH. I
den forbindelse er der p.t. en række workshops mhp. præcisering af business-cases. Skal der fx
være patienter i bygningen eller skal det være en ren laboratoriebygning? Hvad giver mening at
indrette i bygningen, herunder sikring af ekspertisen ifm. genterapi.
6. Lokalesituation
v/ Morten Bagge Hansen
Man har et stort ønske om at samle alle enheder i afdelingen, men der har p.t. ikke nogen lys fremtid. HK bemærkede, det bliver måske først muligt i et fremtidigt laboratoriehus. Men hun forsikrede,
at afdelingen hele tiden er med i overvejelserne ifm. omrokeringen i Centralkomplekset.
Ifm. EU-udbud (virusudstyr) har man brug for lokaler. Dvs. at der 2. kvartal 2022 er behov for genhusning ift. Nyt apparatur til viruslaboratoriet. Man har p.t. ønske om at benytte pavillonen, hvor viruslaboratoriet er placeret p.t.
7. Nyt fra praksis
v/ Thomas Saxild
Efter corona har man siden august haft ekstremt travlt. Vi har pt. Ca. fire ugers ventetid. Man har
stadig krav om brug af maske i venteværelset. Man har fået ekstraopgaver i form af fx krav fra
Sundhedsstyrelsens ifm. Vanedannende medicin til patienter og influenzavaccination af børn.
Videokonsultationer findes stadig som tilbud, men patienterne vil helst komme fysisk, hvilket er ærgerlig, da meget vil kunne klares via video.
TS har et ønske og et håb om, at man altid vil huske praksis ind i forskellige relevante emner. Man
er til enhver tid meget velkommen til at gribe fat i ham mhp. formidling af ønsker etc. BH: Meget
gerne, håber formidlingen går begge veje. Afdelingen arbejder fx p.t. med udformning af svar til de
praktiserende læger.
8. Næste møde
Den tidligere beslutning om to årlige møder, hvor af det ene afholdes som et fysisk møde og det
andet som et videomøde blev fastholdt.
Næste møde (videomøde) bliver d. 6. juni 2022.

9. Eventuelt
Kort orientering om forskningsprojekt ifm. corona.
TS inviterede MBH som kontaktperson fra SFR med til Direktionens julefrokost for de udpegede
praktiserende læger.
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