Referat generalforsamling 2015
1. Valg af dirigent
Søren Lillevang blev valgt og accepterede. Han konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig i henhold til vedtægterne
2. Aflæggelse af formandsberetning
Ved Bjarne Møller og fremgår af www.dski.dk
3. Regnskabsaflæggelse
Ved Betina Sørensen. Regnskabet er godkendt og underskrevet af begge revisorer. Der er
et underskud på ca. 80.000 kr. og en kassebeholdning på ca. 150.000 kr. DSKI årsmødet
er populært, hvilket afspejles i antal deltagere og dermed den udgift DSKI har, da DSKI
dækker en stor del af deltagergebyret. Det er derfor nødvendigt at diskutere hvad vi gør
fremadrettet. Bestyrelsen har diskuteret flere forslag: Hæve kontingentet (så betaler alle
for årsmødet, også dem som ikke deltager), holde det hver andet år, have sponsorater fra
industrien eller hæve deltagergebyret. Sidstnævnte kan give risiko for at færre har
mulighed for at deltage. Forslag om at indhente tilbud fra flere hoteller, hæve kontingent
og øge deltagergebyr så udgiften fordeles , tage stilling til hvor stor en kassebeholdning
DSKI vil have.
Skal vi være medlem af Scandinavian Society of Immunology (SSI) og hvad får vi for
pengene. Det er en kollektiv tilmelding, hvor vi betaler pr. medlem. Vi kan deltage gratis i
SSI arrangementer og kan få tilsendt Scandinavian Journal of Immunology gratis.
4. Beretning fra udvalgene:
Udvalgsmedlemmer kan ses på www.dski.dk
Uddannelsesudvalg:
Ved John Bæch og kan ses på www.dski.dk
TMS udvalg:
Ved Betina Sørensen og kan ses på www.dski.dk
Transfusionsmedicinsk udvalg (TMU):
Ved Sisse Ostrowski. Der har ikke været afholdt møder i 2014, men der har været aktivitet,
da en opdatering af DSKI vejledning for massiv blødning er påbegyndt så den stemmer
overens med National Klinisk Retningslinje
Udvalg vedr. transfusionsoverførte infektioner:
Ved Henrik Ullum og kan ses på www.dski.dk. Der er arbejdet på et nationalt landkort med
angivelse af karantæneområder som udvalget vil foreslå tages i brug 1. april. Skal
godkendes af bestyrelsen. Vil gerne udvide udvalgets område til at omfatte vævslov og
organlov, hvilket også skal godkendes af bestyrelsen. Forslag om at udvalget diskutere og
tager stilling til HTLV screening af vævsdonorer, i forhold til at screene alle eller opsætte
klare og enkle retningslinjer for hvornår HTLV screening er nødvendig.
Diagnostisk udvalg:

Ved Torben Barrington. Ingen formaliserede møder i 2014, men uformelle kontakter. Der
er opstartet videokonferencer mellem OUH og Rigshospitalet 1 x månedligt, hvor
immundefekt patienter diskuteres. Der arbejdes hen imod at udvide til flere regioner. Det
giver god mening for patientforløbet og uddannelsen af yngre læger, at sjældne
patientkategorier diskuteres i et større forum.
Transplantationsudvalg:
Ved Anne Fischer-Nielsen og kan ses på www.dski.dk
Udvalg vedr. bloddonationsbetinget jerndepletering:
Ved Christian Erikstrup. Der har været afholdt 1 telefonmøde. Der er udvekslet algoritmer
for ferritinmålinger og rundsendt prøver mhp ferritinmåling. Resultater af sidstnævnte er
lige rundsendt blandt udvalget og viser noget variation, som skal diskuteres.
Udvalg for molekylær genetik:
Beretningen fremgår af www.dski.dk
Hæmovigilance:
Ved Betina Sørensen og kan ses på www.dski.dk
Bid's Landskomite og forretningsudvalg:
Ved Morten Bagge Hansen. BiD er flyttet til Høje Taastrup og deler kontorer med
Bloddonorerne i København (tidligere GivBlod). Der er oprettet en national Givblod.dk
hjemmeside. BiD er ansvarlig for de overordene nationale strategier, herunder bla.
kommunikation og har ansat professionelle uddannede mediefolk. BiD er meget
projektorienteret. Der er igen et aktivt internationalt samarbejde og bla. afholdes der
International konference i København i oktober 2015. Blodbankerne og BiD skal være
forberedt på at bibeholde og argumentere for, at der i Danmark er et frivilligt og ubetalt
donorkorps. I udlandet er der mange steder et parallelt plasmadonorkorps, betalt af private
organisationer. Morten er med i en international arbejdsgruppe, der skal sikre at vi bevarer
frivillige og ubetalte plasmadonorer. Det kræver bla. at vi kan konkurrere prismæssigt og
effektivitetsmæssigt med de private organisationer.
DSKI's repræsentant i Immunologisk Selskab:
Ved Claus Nielsen. Der har ikke været aktivitet med relevans for DSKI. Der afholdes et
årsmøde hvor alle er velkomne og der afholdes et skandinavisk møde, hvor der er
mulighed for rejselegater
Beretning fra UEMS repræsentant:
Ved Karin Magnussen. UEMS er en europæisk organisation for medicinske specialer. Klinisk
Immunologi er sammen med Klinisk Biokemi i laboratoriespecialet. Der er to årlige møder
og hovedformålet med at deltage, er at blive bekendt med evt. beslutninger på europæisk
plan med relevans for os. Hvis nogen har lyst til at erstatte Karin, kan man henvende sig til
bestyrelsen.
5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år
Bestyrelsen foreslår at det er uændret, hvilket accepteres af generalforsamlingen.
6. Valg af formand
Bjarne Møller er ikke på valg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Morten Bagge Hansen, Anne Fischer-Nielsen, Kim Varming, Sisse Rye Ostrowski, Ole
Pedersen, Betina Sørensen og Peter Garred (suppleant) er på valg. Alle undtagen Peter
Garred accepterer genvalg.
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår Christian
Erikstrup som suppleant. Alle kandidater accepteres og vælges af generalforsamlingen
8. Valg af revisor
Revisorer: Svend Erik Hove Jacobsen og Karin Magnussen, er ikke på valg.
Revisorsuppleant: Morten Dziegiel, er ikke på valg.
9. Evt valg af repræsentanter og udvalgsmedlemmer
Valg til uddannelsesudvalg:
Louise Nørgaard Viemose (læge under uddannelse) og Pernille Andersen (speciallæge).
Begge accepterede genvalg og blev valgt
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Alle blev accepteret af generalforsamlingen og budt velkommen.
11. ISBT 2017
Ved Morten Bagge Hansen. Den regionale ISBT kongres 2017 afholdes i København i Bella
centeret. Der vil blive stort behov for frivillige hjælpere, og der appelleres til at alle i Klinisk
Immunologi/DSKI bidrager. Der købes professionel hjælp fra Wonderful Copenhagen og
kongressen er også professionelt styret fra ISBT kontoret i Amsterdam. Der forventes et
deltagerantal på 2500-4000 afhængig af hvor godt man markedsfører og brander
København. Jo flere deltagere, jo større chance for økonomisk overskud.
12. Evt.
Svend Erik Hove Jakobsen:
Træder ud af styregruppen for Danvir, som er en database for virusanalyser. Bestyrelsen
vil udpege en afløser. Der er forslag om, at det bliver en fra udvalget for
transfusionsoverførte infektioner
Søren Lillevang:
Efterspurgte en medlemsliste, evt. tilgængelig på nettet. Det er muligt at få en
medlemsliste ved henvendelse til bestyrelsen

