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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med
bloddonation
LGBT komiteen er en dansk lobby-organisation, der arbejder for LGBT-rettigheder. LGBT komiteen blev
stiftet den 15. maj 2019 – kort tid efter, at høringsfristen for den forrige høring udløb. LGBT komiteen har
derfor ikke haft mulighed til at kommentere på den første høring og vil derfor benytte muligheden for også
at kommentere på den første høring.
Kommentarer vedrørende høring af 1. november 2019 om afskaffelse af testning for syfilis
I høringsforslaget af 27. marts 2019 blev testning for syfilis indført, da det vurderedes, at det var
nødvendigt, hvis donoren på et tidspunkt i sit liv havde dyrket sex med en anden mand. Det blev
begrundet med, at forekomsten af syfilis blandt MSM er væsentlig højere end i den øvrige del af
befolkningen. Spørgsmålet i bekendtgørelsens Bilag 1 om, hvorvidt en mand nogensinde havde dyrket
sex med en anden mand, blev derfor bibeholdt. Spørgsmålet kan opfattes som forvirrende, når
hovedformålet med ændringen af bekendtgørelsen går ud på, at det er seksuel aktivitet indenfor de sidste
4 måneder, der er af betydning i forhold til muligheden for at donere blod.
Det fremgår ikke af høringsmaterialet, hvad årsagen er til efter få måneder at ændre
betænkningsudkastet, så der ikke længere er krav om test for syfilis for mænd, der på et tidspunkt i deres
liv har haft sex med mænd. Som vi har forstået det, har det været et ønske fra blodbankernes faglige
selskab (DSKI), at der var en sådan syfilistest. LGBT komiteen forstår endvidere, at der ikke er risiko for
smitte med syfilis ved bloddonation, da bakterien under almindelige opbevaringsforhold af blodet hurtigt
dør.
LGBT komiteen har hverken tilstrækkelig viden eller den nødvendige faglighed til at kunne kommentere
yderligere på denne fjernelse af syfilistesten. LGBT komiteen er tilfreds med så lempelig en løsning som
muligt, der ikke går ud over patientsikkerheden.
Kommentarer vedrørende høring af 27. marts 2019 om ændring af en livslang udelukkelse fra
bloddonation for MSM til en udelukkelsesperiode på 4 måneder efter, at en mand har dyrket oraleller analsex med en anden mand
Ændringen af bekendtgørelsen er selvfølgelig meget velkommen, og LGBT komiteen glæder sig over, at
den forrige regering afskaffede denne utidssvarende regel og i tillæg udviste et ønske om at være et
foregangsland på området, da karantæneperioden kun er kortere i Canada og UK, hvor den er på 3
måneder. LGBT komiteen anerkender Styrelsen for Patientsikkerheds behov for at skaffe mere solid
viden på området, inden karantæneperioden eventuelt nedsættes mere end aktuelt foreslået. LGBT
komiteen forventer, at der inden længe foreligger viden om, hvorvidt en karantæneperiode på 3 måneder
har vist sig at være patientsikker i de ovennævnte lande. Den aktuelle reduktion i karantæneperioden
opfattes derfor af LGBT komiteen som værende et midlertidigt skridt på vejen.
En karantæneperiode på 4 måneder for MSM udelukker fortsat i praksis de fleste MSM fra at give blod,
men det er af væsentlig betydning for forskelsbehandlingen, at der nu i højere grad kan ses en faglig

argumentation bag varigheden for karantæneperioden. LGBT komiteen mener, at en kortere
karantæneperiode kan være med til at nedbringe risikoen for eventuel smitte, da den vil være nemmere
1
at overholde .
I enkelte lande som fx Spanien, er der ingen karantæneperiode for MSM, da der foretages en individuel
vurdering af donorer. Udelukkelse fra bloddonation på baggrund af en individuel vurdering har imidlertid
vist sig at være mindre sikker end en gruppe-baseret udelukkelse. LGBT komiteen vurderer, at det på
nuværende tidspunkt ikke giver mening at argumentere for en individuel vurdering, men at spørgsmålet
bør drøftes løbende, da Danmark har en bedre oversigt over hiv-smitte i befolkningen end fx Spanien, og
det kunne tænkes, at en eventuel overgang fra gruppebaseret udelukkelse til individuel udelukkelse
kunne planlægges således, at der opnås mere tilfredsstillende resultater, end tilfældet er i Spanien.
Til sidst håber LGBT komiteen, at implementering af bekendtgørelsesændringen ledsages af en grundig
informationskampagne rettet mod MSM, hvor det blandt andet forklares, hvorfor der er valgt en
karantæneperiode på 4 måneder, og hvorfor, det er vigtigt at overholde denne. Informationsindsatsen
rettet mod MSM vurderes nødvendig for at opnå de bedst mulige resultater for patientsikkerheden.
LGBT komiteen står til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål.
Med venlig hilsen
LGBT komiteen
Søren Laursen

Pierre Viala

Referencer:
1.
Sturrock, B. R. & Mucklow, S. What is the evidence for the change in the blood -donation
deferral period for high-risk groups and does it go far enough? Clin. Med. 18, 304–307 (2018).

LGBT komiteen

komiteen.dk | Facebook & Twitter: @lgbtkomiteen

2

