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DSKI havde pr. 31. december 2015 i alt 146 medlemmer, hvoraf 89 er læger og heraf 36 
ordinære medlemmer, 33 ekstraordinære medlemmer, 4 firmamedlemmer, 18 medlemmer 
over 70 år eller privatiserende medlemmer samt 2 korresponderende medlemmer. To af 
DSKI's medlemmer er æresmedlemmer. 
 
DSKI’s bestyrelse har i 2015 afholdt 3 bestyrelsesmøder; heraf to som telefonmøder. 
Bestyrelsesarbejdet foregår i alt væsentligt som mail-korrespondance. 
 
Medlemmerne opfordres til at orientere sig på DSKI’s hjemmeside www.dski.dk, der 
løbende opdateres med meddelelser om kurser og om faglige og videnskabelige 
arrangementer. 
 
Anden runde af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning blev afsluttet i 2015, og DSKI 
deltog med tre repræsentanter: Sisse Ostrowski, Betina Sørensen og Claus Nielsen. 
Specialeplanen for Klinisk Immunologi er aktuelt i ansøgningsfase for regioner og 
hospitaler, og godkendelse af placering af specialfunktioner forventes afsluttet med 
udgangen af 2016. 
 
Udarbejdelsen i 2014 af National Klinisk Retningslinje for Transfusion har nødvendiggjort 
revision af Sundhedsstyrelsens Vejledning på området fra 2007, og den foreligger nu også 
i revideret udgave efter primært initiativ fra Jørgen Georgsen. 
 
Dansk Selskab for Klinisk Immunologi har i 2015 afgivet høringssvar direkte til 
Sundhedsstyrelsen eller via Lægevidenskabelige Selskaber om bl.a. 2. runde af 
specialeplanen og oprettelse af et akutmedicinsk speciale. 
 
Uddannelsesudvalget har netop afsluttet revision af målbeskrivelsen for 
speciallægeuddannelsen i Klinisk Immunologi. Uddannelsesudvalget og formand John 
Bæch arbejder derudover på at få godkendt et nyt obligatorisk kursus for 
uddannelsessøgende læger i Klinisk Immunologi om stam- og immunceller inkl. ATMP. 
 
Henrik Ullum har som følge af sin overtagelse af formandsposten i LVS overladt 
formandsposten i Smitteudvalget til Christian Erikstrup, der således har overtaget den 
relevante kommunikation med Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smitte med 
blodprodukter. 
 
DSKI har foreslået Kjell Titlestad som deltager i en arbejdsgruppe om ”Anbefalinger til drift 
af databaser” under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. De første møder er 
afholdt med deltagelse af formænd fra flere kliniske kvalitetsdatabaser, herunder Kjell 
Titlestad. 
 
DSKI’s UEMS repræsentant (Karin Magnussen) har foreslået, at DSKI også 
repræsenteres i UEMS’ arbejdsgruppe for transplantation, der varetages under kirurgisk 
sektion. Bjarne Møller er udpeget som DSKI’s repræsentant i denne arbejdsgruppe. 

 



 
Dansk Transfusionsdatabase har udsendt årsrapport 2015 (med 2014-data). Der er bl.a. 
anvendt indikatoren ”Andelen af indlæggelser, hvor der er givet et ulige antal 
transfusioner” for at monitorere klinisk efterlevelse af anbefalingen om at give én portion 
erytrocytter ad gangen. Andelen af sådanne indlæggelser er stigende i hele landet, men 
opfylder endnu ikke målet på 45%. Der arbejdes stadig på at sikre det økonomiske 
grundlag for at videreføre DTDB i regi af DSKI. 
 
Hæmovigilancegruppen har i 2015 udsendt DART rapport for 2014. 
Der er indberettet i alt 19 komplikationer til DART, heraf 5 fejltransfusioner. Den samlede 
indberetningsrate ligger på 4,4/100.000 transfusioner, hvilket er tæt på gennemsnittet for 
de 5 seneste år (3,9). 
 
DSKI ser med forventning frem til afholdelsen af den regionale ISBT kongres 2017, der 
afvikles fra d. 17-21. juni i København, og vi må i fællesskab forpligte os på at bistå 
arrangørerne med den nødvendige opbakning. 
 
Den 22. februar 2016 
 
Bjarne Kuno Møller 


