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Referat DSKI årsmøde d. 8-9/3-2018
Fremtidens klinisk immunologi
Oplægsholder: Betina Sørensen
Moderator: Morten Bagge Hansen
Det blev besluttet på GF 2017 at nedsætte 6 arbejdsgrupper.
Styregruppemøde oktober 2017: Input fra arbejdsgrupperne gav baggrund for beslutning om 7 omr hvor
specialet skal styrkes. Udvikling af kommissorium for de Nationale Fagråd.

Input fra salen
1) Vigtigste omr
Optimeret patientbehandling +++
Samarbejde med de kliniske afd. – vi er dem der hjælper klinikerne ++++ (diagnostik = sygdomsspecifikt
mere end specialespecifikt)
Internet samarbejde i Klinisk Immunologi ++
Optimeret udnyttelse af apparatur og backup på ekspertniveau ++
Nationale standarder +++
- evt sammen med andre faglige selskaber
- et minimum eller højeste standard?
- omr. der er akkrediteret er vant til at arbejde indenfor standarder (stor variation i fortolkning af
disse)
- Nationalt samarbejde (standarder) indenfor TX
Efteruddannelse for cand. scient´er – interne kurser / man kan deltage på tværs af regioner
Vi leverer løsninger mere end kun ”analysesvar”
Vi er i konkurrence med andre parakliniske specialer – derfor er uddannelsen kritisk (vi skal kunne rådgive)
Fælles laboratoriespeciale med afsæt i basal diagnostik - flere jobmuligheder
Speciallægeuddannelsen burde inkludere ophold i alle regioner – ville styrke det nationale samarbejde
Kontrollen med økonomien ændres / mistes hvis KI centraliseres
2) Fælles laboratoriespeciale?
Der er fordele og ulemper ved sammenlægning.
Hvorfor er vi her – for at sikre vores speciale eller for at hjælpe patienterne?
Analyser ligger i forskellige specialer – vores målbeskrivelse er meget specifik – der mangler noget mere
generelt?
Bioanalytiker uddannelsen – blev generaliseret  dårligere uddannelse – det tager tid at blive specialist
uddannet på højt niveau
Større mobilitet i arbejdsliv
Fælles trunk – specialisering herefter med bevarelse af den kliniske struktur
Blod og celle produktion udgør den største del af aktiviteten – den mistes hvis vi bliver centraliseret
Teoretiske kurser fælles
De yngre kliniske immunologer har måske en anden holdning end de mere seniore i specialet.
Skal man ansættes som generalist på en bred diagnostisk afd. – så mistes fleksibiliteten (der er besparelser
bag forslaget)
Hensigtsmæssigt med en fælles grund/basisuddannelse med de andre diagnostiske specialer – blokke og
opbygning af speciallægeuddannelsen – faglig profil i stedet for en speciale profil
Hvad har klinikerne brug for?
Dette tema skal tages op i uddannelsesudvalget
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3) Brainstorm – har vi overset noget? Gode råd til styregruppen?
Fokus på nye fagområder: NGS, partikelaccelerator, artificial inteligence mhp. at nyttigøre nye metoder for
patienterne
Drej specialet i en mere klinisk retning – få ambulatoriefunktion (immunkompromiterede patienter,
transfusioner, IVIG, hjemmetransfusion osv)
Pakkeforløb sammen med klinikerne – udredningsforløb der gik stærkt
Der er uforløst energi omkring processen – bestyrelsen har præsenteret løsninger og ikke processer
Der nedsættes en referencegruppe som bestyrelsen kan spille ping pong med i det videre forløb
Man skal have engagement og holdninger – så skriv til Betina, Anne ell. Sisse

DSKI årsmøde – format og indhold
Fint format – god mulighed for diskussion
Sessions inddeling  for at øge muligheden for nationale møder
Poster session (ikke alt i plenum)  mulighed for at snakke med dem man gerne vil i dialog med (valg) –
gider vi postere?
Videreuddannelse / kursus / workshop
Eksterne oplæg  Oplæg fra rekvirenter (klinikere, kirurgi, TX osv)
Tema med emner i dybden
Foredragskonkurrence  holder ikke i længden – gør at seniore mennesker ikke vil melde emner ind
Bedre med forsk. oplæg fra unge og seniore
Survey monkey – sørg for tilbagemelding fra DSKI deltagere
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