UDPEGNINGSBREV

Udpegning til arbejdsgruppe vedr. opdatering af NKR indikation for
transfusion med blodkomponenter
Sundhedsstyrelsen igangsætter nu, på baggrund af de modtagne tilbagemeldinger fra de faglige selskaber, en opdatering af national klinisk retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter. Beslutning om, hvilke PICOs der skal opdateres, tages på første arbejdsgruppemøde.
Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra de faglige selskaber, der
har indgået i udarbejdelse af den oprindelige NKR.
Der afholdes 2-3 møder i arbejdsgruppen:



1.møde i arbejdsgruppen: 14. september 2017 kl. 10-14
2. møde i arbejdsgruppen: 14. november 2017 kl. 10-16

Hvis der efter høringsfasen er behov for et møde afholdes dette:


3. møde i arbejdsgruppen 23. januar 2018 kl. 13-16

Arbejdsgruppens sammensætning
Der udpeges repræsentanter fra følgende faglige selskaber:










Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Dansk Kirurgisk Selskab
Dansk Ortopædisk Selskab
Dansk Hæmatologisk Selskab
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Dansk Selskab for Thoraxkirurgi
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Repræsentanterne skal have specifikt sundhedsfagligt kendskab til området og det er en fordel, hvis de er vant til at arbejde evidensbaseret.
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Navne på udpegede arbejdsgruppemedlemmer bedes indmeldt til sekretariatet på mail NKRsekretariat@sst.dk senest fredag d. 1. september
2017 med angivelse af navn, titel og kontaktoplysninger. Privatpraktiserende medlemmer bedes kontakte projektleder Maria Herlev Ahrenfeldt
på mail maha@sst.dk eller telefon 72 22 75 21 m.h.p. honoraraftale.
Ved udpegningen bedes I være opmærksom på Sundhedsstyrelsens politik vedr. habilitet, som bl.a. ikke tillader medlemskab af relevante advisory boards samtidig med, at man rådgiver Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring udfyldes elektronisk af det indstillede arbejdsgruppemedlem, således at den foreligger, når vi modtager navnet på arbejdsgruppemedlemmet. Det er et ufravigeligt krav for deltagelse i møderne, at habilitetserklæring er udfyldt og godkendt. Potentielle arbejdsgruppemedlemmer,
som er i tvivl om egen habilitet, opfordres til at kontakte os, inden de udfylder erklæringen, da udfyldte habilitetserklæringer automatisk offentliggøres på vores hjemmeside.
Udfyldelse af habilitetserklæring sker via følgende link, hvor der også
findes yderligere information: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/omos/maal-og-opgaver/habilitet.
Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Maria Herlev Ahrenfeldt
Specialkonsulent
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