NLF

- NORSKE LABORATORIELEVERANDØRERS

FORENING
Sekretariat: Adv.Tore Flaatrud
Pb.6644 St.Olavs plass, 0129 Oslo
Besøksadr: Pilestredet 15 b, 4.etg.
Tlf: 23 32 61 20 - faks 23 32 61 10
www.nlf-lab.no

Helse og Omsorgsdepartementet
P.b. 8011 Dep
0030 Olso
Oslo 26.09.2006
Deres ref: 200604409-/SIH

Høring blodforskriften
Vi viser til tilsendtforslagtil endringveilederav blodforskriften
. Vi er usikrepå
konsekvenseneav endringenei forskriftenog gjentarderforvår tidligereuttalelsetil
forslagtil endringeri veilederenfor transfusjonstjenesten:
Forslagettil endringeri veiledereninneholdtendringersom vil kunne medføreen
senket sikkerhetfor pasientersom mottarblodtransfusjoner.
Vi vil i denne sammenhengminne om at det de siste 5 år er avdekketog stoppet
minstto tilfellerav blodgiveresom har avgittblod infisertmed hepatittC, og at disse
bare kunne bli oppdageti tide ved hjelp av den testen som nå forslåstatt bort;NATHCV. Hvor mange potensiellemottageresom er "reddetfra" smittegrunnetdisse to
donasjonervet vi ikke. Men en blodposekan bli benyttettil flere pasienter,avhengig
av omstendighetene.
Fakta om He atitt C HCV :
•
•
•

Primærscreeningstest
med serologiskanti-HCV vil først slå ut opptil70 dager
etter at giver er smittet.
Screeningstestmed NAT-HCV vil detekteresmitteallerede 10 dager etter at
giver er smittet.
Uttalelsei pressenfra Overlege Steinar Skrede ved Haukeland
Universitetssykehus
: "Vi har en stor HepatittC epidemi.Troliger 25.000
nordmennsmittet".

Punkteri den n e forskriftensom bek mrer oss:
1. Det foreslåsredusertkarantenetidfor blodgivere. Den redusertekarantenetiden
for blodgiveremedførerøkt risikofor at flere donasjonermed hepatittC smitte kan
bli tappet og overførttil pasienter
2. NAT-testingfor hepatittC forslåstatt bort. Sensitivitetenpå den foreslåtte
fremtidigeprimærscreeningstesten
(serologiskanti-HCV) er dårligereenn dagens
metode, jfr. ovenfor, og medførerrisikofor at tidligeinfeksjonerhos donorer
slipperigjennomog igjen kan bli overførttil pasienter
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•
•

Dette mener vi medfører at vi senker sikkerheten til våre ferske
blodprodukter på to nivå samtidig.
Vi mener derfor at NAT-HCV eller tilsvarende sensitive metoder bør
fortsatt være primærscreeningstest.

3. Det står at RIBA skal være konfirmeringsmetoden
for evt. positive funn på HCV
ved primærscreening
, men RIBA er ikke den testen som vil egne seg best her...
Derimoter NAT-HCV en foretrukketkonfirmasjonstest i det globale
mikrobiologiskesamfunn, og den desidertmest sensitivesom finnes.

Plasma screenin :
1. Alt plasma skal også i fremtidentestes på NAT-HCV eller med tilsvarende
sensitiveanalyser, nettoppfordi dette er de beste metodene.
Det er da naturligå se dette i sammenheng, og det er naturligat dette blirgjortpå
samme laboratoriumsom blodscreeningeni dag - og da kan også NAT-HCV bli
benyttet til konfirmering av evt . HCV serologiske funn.
Ovennevntebetyr at vi opprettholderen beredskapi Norge når det gjelder
blodgiverscreening
. Alt utstyr og kunnskaper allerede på plass.
Vi vil derfor advare mot at det foretas endringeri forskriftensom nevnt ovenforog
som medførerøkt risikofor spredningav hepatittC til pasienterved blodoverføringav
blodfra norskeblodbanker.
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