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Referat DSKI generalforsamling d. 9/3-2018 kl.9.00-10.30
1. Valg af dirigent
Søren Lillevang accepterer. GF er indkaldt rettidigt. Der er ingen forslag om vedtægtsændringer mv.
2. Aflæggelse af formandsberetning
Ved Betina S. Sørensen. Formandsberetningen kan findes på DSKIs hjemmeside.
Morten Bagge Hansen: Indkaldelse til høring i folketinget d. 25 april 2018: Bloddonation – mænd
der har sex med mænd – risikofyldt adfærd og patientsikkerhed. Morten er inviteret fra
Folketingets sundhedsudvalg og ligestillingsudvalg til at holde oplægget med den titel. Man ønsker
en individuel vurdering af donorer.
3. Regnskabsaflæggelse
Ved Sisse Rye Ostrowski. Regnskabet er godkendt af DSKIs revisorer.
4. Beretning fra DSKI udvalg og repræsentationer i andre udvalg/organisationer:
a. Uddannelsesudvalg v/John Bæch
I 2017 ar der været afholdt 3 specialespecifikke kurser. Både nye og tidligere kurser.
I 2018 udbydes der 3 kurser samt flowcytometri i York (sidste gang det afholdes i UK,
herefter har Sundhedsstyrelsen godkendt at dette afholdes i Skejby fra 2019). Økonomien
hænger sammen. Der arbejdes på en mindre revision af den nye målbeskrivelse (kurser,
bløde værdier mv).
Ønske om projektlederkursus – evt. kan man deltage i KBs kursus (ingen garanti).
Årsberetning kan findes på DSKIs hjemmeside.
b. TMS udvalg v/Betina Sørensen
Årsberetning kan findes på DSKIs hjemmeside.
Publiceret 3 revisioner i 2017 (smårettelser). Gennemgribende revision af bl.a appendix.
Nyeste version ligger på forsiden af DSKIs hjemmeside. Ældre version er ligeledes
tilgængelig. TMS-online er lukket pr. 1 marts 2018 men man føres automatisk videre til
DSKIs hjemmeside.
Årsberetning kan findes på DSKIs hjemmeside.
c. Transfusionsmedicinsk udvalg (TMU) v/Mikkel Gybel-Brask
Formandsposten er overtaget fra Sisse Rye Ostrowski i 2017.
Revision af DSKIs blødnings vejleding. Blødningsmøde afholdes ikke i 2018.
PBM – dette fagområde foreslås at ligge under TMU.
Årsberetning kan findes på DSKIs hjemmeside.
d. Udvalg vedr. transfusionsoverførte infektioner v/Christian Erikstrup
NAT. MSM. Bekendtgørelser. Smittefund.
Årsberetning kan findes på DSKIs hjemmeside.
e. Diagnostisk udvalg v/Magnus Jensen
Fokus på samarbejde. NGS. Kartotek over de analyser der er tilrådelig på de forskellige
afdelinger i landet. Påbegyndt arbejde med national vejledning der beskriver udredning.
Præstationsprøvning med fokus på detektion af celle subpopulationer.
Nordisk interesse for fælles NPU koder (inkl. navne) for alle cellepopulationer.
Årsberetning kan findes på DSKIs hjemmeside.
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f.

Transplantationsudvalg v/Anne Fischer-Nielsen
Arbejdsgrupper: Stamcelledonorer registre og registrering, autolog
stamcelletransplantation og udvalg for avanceret celleterapi (dette erstattes af det nye
Nationale Fagråd). Der er godt samarbejde både med hæmatologer samt internt.
Årsberetning kan findes på DSKIs hjemmeside.

g. Udvalg for molekylær genetik v/Klaus Rienick
Alle regioner repræsenteret. Formål og virke er ikke diskuteret endnu.
Der er kørt mange kliniske exomer på de forsk afdelinger. Tænkt som et redskab for
anvendelsen af molekylær genetik indenfor specialet.
Årsberetning kan findes på DSKIs hjemmeside.
h. Hæmovigilance udvalg v/Betina Sørensen (Bitten Aagaard er forhindret)
DART rapporten. Validere TACO definitioner for ISBT working group. Overvejelse for
risikomarkører for TACO.
Fokus på donorerne? Dette er et område der mangler at blive kigget på. DOSK.
Indberetninger til StPS er tunge. Der er lavet reviderede skema til indberetning.
Opfordring til at kontakte udvalget hvis man ønsker at deltage i udvalget.
Kvaliteten af indberetninger er steget selvom antallet er uændret.
Årsberetning kan findes på DSKIs hjemmeside.
i.

Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber (LVS) v/Morten Bagge Hansen
Henrik Ullum er LVS formand, men ikke tilstede. Morten Bagge Hansen er DSKIs
repræsentant i LVS.
LVS repræsenterer 30,000 medlemmer.
Medicinerråd – habilitet/inhabilitet.
Prioritering – choose wisely.

j.

NPU udvalg v/Kim Varming
Nye NPU koder og kortnavne skal godkendes ved Kim. Snævre krav for hvordan disse navne
opbygges. Nordiske NPU koder under vej. Flowcytometri data ønskes svaret med NPU
koder – dette vil generere ufatteligt mange koder hvis alle subpopulaitoner skal med.
NPU koder for allergener skal laves om så den ikke er koblet til en kalibrator.

k. Bid's Landskomite og forretningsudvalg v/Morten Bagge Hansen
Christian Erikstrup i Landskommite og Morten Bagge Hansen sidder i forretningsudvalg.
National selvforsyning på plasmaområdet - nationale og regionale politikkere er tilhængere
af dette. Modernisering af Bid – sociale medier mm – stor forskel i by og land.
Bloddonorerne er optaget af den lokale økonomi. Centralisering og fusionering.
l.

DSKI's repræsentant i Immunologisk Selskab v/Claus Nielsen
Mindes om European Congress of Immunology.
DSKI sekretær skal sende nyt ud fra immunologisk selskab.

m. Beretning fra UEMS repræsentant v/Bjarne Møller (Karin Magnussen deltager ikke)
Europæisk organisation på tværs af 37 lande og de lægelige specialer. Vi er repræsenteret i
transfusionsmedicin & hæmatologi (Karin Magnussen) og kirurgi (TX) (Bjarne Møller).
Training requirement er udbredt i mange specialer. Klinisk immunologi er forskelligt
organiseret i de forskellige lande. UEMS certificering (3 i DK) bliver formodentlig et
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fremtidigt krav for at være medical director for et vævstypelaboratorium.
Bestyrelsen har valgt at fortsætte medlemskabet 1 år – tages op igen herefter.
5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget.
6. Valg af formand
a. Betina Sørensen er på valg og accepterer genvalg. Betina Sørensen genvælges.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Morten Bagge Hansen, Anne Fischer-Nielsen, Kim Varming, Sisse Rye Ostrowski, Ole
Pedersen, Bjarne Møller og Christian Erikstrup (suppleant) er på valg. Alle accepterer
genvalg. Alle genvælges.
8. Valg af revisorer
a. Revisorer Morten Dziegiel og John Bæch er på valg. Begge accepterer genvalg. Begge
genvælges. Revisorsuppleant Karin Magnussen er på valg, og ønsker ikke genvalg. Lene
Harritshøj indstilles som revisorsuppleant. Lene Harritshøj vælges som revisorsuppleant.
9. Valg af medlemmer til uddannelsesudvalg
a. Pernille Andersen er på valg og accepterer genvalg. Pernille Andersen Genvælges.
b. Som repræsentant for læger under uddannelse, indstilles Hans Jakob Hartling til
uddannelsesudvalget. Hans Jakob Hartling er I-læge på Vævstypelaboratoriet (barsel) og
skal i Blodbanken på Rigshospitalet herefter. Hans Jakob Hartling vælges.
10. Nye medlemmer v/Sisse Rye Ostrowski
Der har været 14 nye medlemmer (flere ind- og udmeldelser pga Regional ISBT konference i
København, Juni 2017)
11. ISBT 2017 v/Morten Bagge-Hansen
100,000 EURO i overskud. Der personer det deltog i at afholde ISBT kongressen takkes.
12. Evt.
a) Betina Sørensen: Fremtiden for klinisk immunologi. Det udsendte 2 dokumenter d. 5/3-2018
Masterplan og Kommissorium – som nu er 1. version af disse dokumenter.
b) Overskuddet i DSKI - kan noget af overskuddet sættes i en fond så ph.d. studerende fx kan søge
penge til kongresser. Dette tages op i bestyrelsen.
c) Speciallægekurser – der er et ønske om at cand. scienter kan deltage i disse ell. lignende kurser.
John Bæch nævner at disse kurser kun er for læger under uddannelse.
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