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DSKI havde pr. 31. december 2013 i alt 130 medlemmer, heraf 36 ordinære medlemmer,
62 ekstraordinære medlemmer, 7 firmamedlemmer, 21 medlemmer over 70 år eller
privatiserende medlemmer samt 2 korresponderende medlemmer. To af DSKI's
medlemmer er æresmedlemmer.
DSKI’s bestyrelse har i 2013 afholdt 3 bestyrelsesmøder; heraf to som telefonmøder. Den
største del af bestyrelsesarbejdet foregår således ved mail-korrespondance.
DSKI’s hjemmeside bliver med en betydelig indsats fra sekretærens side løbende
opdateret, og medlemmerne opfordres til at orientere sig på www.dski.dk, ligesom
meddelelser til andre medlemmer om faglige og videnskabelige arrangementer kan
annonceres ved kontakt til sekretæren.
TMS-udvalget har udgivet Transfusionsmedicinske Standarder ver. 3.4 (http://tmsonline.dk/files/TMS.3.4.2014.pdf) med fokuseret revision af kapitlerne 11 og 15, ligesom
appendiks 5 er revideret i forhold til definitioner på transfusionskomplikationer udgivet af
ISBT. Version 3.5 planlægges bl.a. revideret med hensyntagen til Sundhedsstyrelsens
Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i
sundhedsvæsenet.
DSKI’s Transfusionsmedicinske udvalg har udarbejdet vejledningen
”Transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter”. Vejledningen
dannede grundlag for et nationalt blødningssymposium, der blev afholdt d. 14-15. juni
2013 i Middelfart. Mødet var særdeles velbesøgt, og det er besluttet at afholde et nyt
symposium i samme emnekreds i Aalborg d. 12.-13. juni 2014. I samme forbindelse
foreslog DSKI, at en af de første 15 Nationale Kliniske Retningslinjer, som udarbejdes i
Sundhedsstyrelsens regi, skal omhandle transfusionsbehandling for at harmonisere
transfusionspraksis i Danmark. Forslaget blev imødekommet, og der arbejdes i øjeblikket
med udformning af retningslinjen i en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Jakob
Stensballe og Astrid Nørgaard udpeget af DSKI, og Jørgen Georgsen som
Sundhedsstyrelsens faglige rådgiver. Den Nationale Kliniske Retningslinje forventes
færdiggjort i løbet af 2014, så Sundhedsstyrelsen har besluttet, at den revision af
”Vejledning om blodtransfusion 2007”. som DSKI på opfordring fra TMU har foreslået,
udsættes, indtil den Nationale Kliniske Retningslinje foreligger.
Frederik Banch Clausen arrangerede i DSKI-regi et internationalt møde om diagnostisk
anvendelse af cellefrit DNA. Mødet blev afholdt i København d. 20-21. juni 2013 med
deltagelse fra flere kliniske specialer, hvilket illustrerer den brede faglige interesse for feltet
og nødvendigheden af, at DSKI fortsat holder sig i front på dette område.
Den fælles ansøgning fra DSKI og OTCD om afholdelse af den internationale ISBT
kongres 2016 i København blev desværre ikke imødekommet. Vi sonderer i øjeblikket
mulighederne for at afholde den regionale ISBT kongres i 2017 i København.

Dansk Transfusionsdatabase har udsendt årsrapport 2013 (med 2012-data)
https://www.sundhed.dk/content/cms/13/4713_dtbd_årsrapport2013_11102013_final.pdf
hvor det bl.a. dokumenteres, at forbruget af erytrocytkomponenter i Danmark fortsat er
faldende. Der har været rejst en del kritik af konklusionerne i databasens rapporter, og for
at imødekomme krav om mere tidstro rapportering og bedre muligheder for lokale
dataudtræk er der ansøgt om økonomisk støtte til revision og udvidelse af databasen.
Hæmovigilancegruppen har udsendt DART rapport for 2013 med 2012-data:
http://dski.dk/files/DART-2012samletfinal-rev-151113v5.pdf
Resultaterne viser, at transfusion til forkert recipient desværre fortsat udgør en betydelig
risiko ved transfusion af erytrocytkomponenter, mens transfusionsoverført smitte med
blodprodukter ikke er rapporteret i 2012.
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi har i 2013 bl.a. afgivet høringssvar på
Sundhedsstyrelsens udmelding om forventet budgetreduktion til afholdelse af obligatoriske
kurser og på vejledning om patientidentifikation. Der er også meddelt støtte til LVS’
forskningspapir.
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning gentages i 2014, og DSKI har udpeget tre
repræsentanter: Sisse Ostrowski, Betina Sørensen og Claus Nielsen. Derudover deltager
regionale repræsentanter og Sundhedsstyrelsens faglige rådgiver med DSKI-baggrund.
Uddannelsesudvalget arbejder fortsat på den reviderede målbeskrivelse for
speciallægeuddannelsen i Klinisk Immunologi. Det har vist sig uventet vanskeligt at samle
input fra de nedsatte arbejdsgrupper, men arbejdet med målbeskrivelsen forventes
afsluttet i 2014.
Det er lykkedes for Uddannelsesudvalgets formand at få godkendt et nyt obligatorisk
kursus for uddannelsessøgende læger i Klinisk Immunologi om ”Behandlingsmonitorering
af biologisk behandling”. Det er hensigten at afholde kurset første gang i Aarhus i
slutningen af 2014.
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