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Referat DSKI generalforsamling d. 9 marts 2017 
 

1. Valg af dirigent. Morten Dziegiel. Lovligt indvarslet GF m rettidig udsendelse af dagsorden.  

 

2. Aflæggelse af formandsberetning v. Betina Sørensen. Godkendt.   

 

3. Regnskabsaflæggelse v/Sisse Rye Ostrowski. Godkendt.  

 

4. Beretning fra DSKI udvalg og repræsentationer i andre udvalg/organisationer: 

• Uddannelsesudvalg v/John Bæch 

• TMS udvalg v/Betina Sørensen 

• Transfusionsmedicinsk udvalg (TMU) v/Sisse Rye Ostrowski 

• Udvalg vedr. transfusionsoverførte infektioner v/Christian Erikstrup 

i. Det diskuteres hvorvidt der stadig er en holdning til at MSM regler kan ændres på 

trods af plasma industriens krav om ikke at anvende MSM plasma. Smitteudvalget 

fremfører at sikkerheden skal ses fra et helhedsperspektiv ligesom det fremføres at 

complicance er den væsentligste årsag til at øge sikkerhed da compliance øges hvis 

donor kriterier opfattes som rimelige. Problemstillingen med vCJD skal diskuteres i 

detaljer.  

• Diagnostisk udvalg v/Torben Barrington 

i. Det fremføres at den fremtidige placering af forskellige analyser med fordel kan 

placeres strategisk så de fx ikke udføres i samtlige/mange regioner afd. Behovet for 

det diagnostiske udvalg vil afspejle hvordan DSKI vælger gå videre med dette.  

ii. Det nævnes at immundefekter er et oplagt emne for precision medicin og dermed 

mulighed for fremtidig funding hvis udredningen koordineres nationalt i DSKI. 

iii. Nuværende medlemmer: Torben Barrington, Hanne Marquart, Magnus B Jensen og 

Kaspar R Nielsen. Det foreslås at Sisse Rye Ostrowski går ind i udvalget, hvilket 

accepteres.   

• Transplantationsudvalg v/Anne Fischer-Nielsen 

• Udvalg vedr. bloddonationsbetinget jerndepletering v/Karin Magnussen.  

i. Udvalget nedlægges midlertidigt.  

• Udvalg for molekylær genetik v/Klaus Rieneck 

i. Det fremføres at den største udfordring er at afgøre om en givet genetisk afvigelse 

giver en fænotype der kan forklare patientens problemer (funktionelle assays). 

Man kan overveje at dele evt. kompetencer indenfor dette på forskellige regioner 

og selvfølgelig udveksle erfaringer med dette.  

ii. Et nationalt genomcenter vil føre til at genomiske analyser udføres centralt så det 

store arbejde ude i specialerne ligger i, at fortolke downstream effekten af de 

genetiske fund og det fremføres at DSKI bør satse på at styrke dette område.  

• Hæmovigilance udvalg v/Bitten Aagaard.  

i. Rune Larsen fremlægger årsberetning idet Bitten Aagaard er fraværende 

ii. Der opfordres til at huske at indberette transfusionskomplikationer, idet 1 region 

ser ud til at indberette de fleste komplikationer 

iii. Det opfordres til at flere medlemmer fra regionerne træder ind i udvalget 

• Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber (LVS) v/Henrik Ullum  

• NPU udvalg v/Kim Varming 

i. SundhedsPlatformen accepterer kun nationale kortnavne (der må være max 35 

karakterer) men der vises kun 20 karakterer i SP billedet.   
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• Bid's Landskomite og forretningsudvalg v/Morten Bagge Hansen 

i. Ny generalsekretær Christian Høyen.  

• DSKI's repræsentant i Immunologisk Selskab v/Claus Nielsen 

i. SSI holder årsmøde i Stockholm, Oktober 2017 – DSKI medlemmer opfordres til at 

deltage.   

• Beretning fra UEMS repræsentant v/Karin Magnussen 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år 

• Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (400 kr). Vedtaget.   

 

6. Valg af formand 

• Betina Sørensen er ikke på valg.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• 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. Vedtaget. 

 

8. Valg af revisorer  

• Revisorer Morten Dziegiel og John Bæch samt revisorsuppleant Karin Magnussen er ikke på 

valg. 

 

9. Valg af medlemmer til uddannelsesudvalg 

• Bjarne Møller er på valg og accepterer genvalg. Vedtaget.  

 

10. Nye medlemmer v/Sisse Rye Ostrowski 

• 40 personer ønsker optagelse. Vedtaget.  

 

11. Revision af vedtægter v/Betina Sørensen 

• Forslag: 

i. §2: tegnes af formand og næstformand i fællesskab 

ii. §3: medtage behandling som afereser, blod mm.  

• Da der kun er 26 ordinære medlemmer til stede (der kræves 30 tilstede for at det kan 

foretages en afstemning på GF) må afstemningen gennemføres pr email.  

 

12. Beretning fra arbejdsgruppen for cellulær terapi under Transplantationsudvalg v/Anne Fischer-Nielsen 

og Betina Sørensen 

• Gennemgang af området avanceret celleterapi (ATMP) hvor oplægget er at DSKI bør være 

meget proaktive for at få dette område ind under klinisk immunologi. Der kræves 

kombineret vævscentertilladelse (GMP lab samt §39 tilladelse).   

i. Center for Cellulær Terapi, DSKI er oprettet – info findes på DSKI hjemmeside  

 

13. Evt. 

• Styrkelse af Klinisk Immunologi v/Betina Sørensen 

i. Der har været en diskussion i bestyrelsen om hvordan vi styrker Klinisk 

immunologis nationale samarbejde mhp at opdyrke og styrke nuværende/nye omr. 

samt øge muligheden for funding qua det nationalt funderede projekter/tiltag 

ii. Det foreslås at bestyrelsen i samarbejde med OTCE udarbejder et kommissorium 

for en arbejdsgruppe der skal styrke det nationale samarbejde mhp at 

samarbejde/deling/fordeling af de aktiviteter der findes i Klinisk immunologi 

1. Hvilke muligheder er der i vores speciale? 
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2. Hvor bevæger specialet sig hen? 

3. Hvilke dele kan centraliseres? 

4. Hvor skal de forsk aktiviteter ligge? 

5. Plan der fremlægges: 1) Kommissoriet sendes i høring blandt medlemmer i 

løbet af sommeren 2017, 2) Dette revideres på baggrund af høringssvar 

godkendt af bestyrelsen og 3) Arbejdsgruppen nedsættes og 4) Fremlægger 

oplæg til diskussion ved næste årsmøde 

iii. Kommentarer fra tilstedeværende på GF 

1. Det foreslås at der laves et 2-dages seminar mhp strategi plan 

2. Hvad skal ”kommissoriet” hedde 

3. Det foreslås at der kunne oprettes et forskningsudvalg, men dette kan 

muligvis ligge under kommissoriet mhp at styrke forskningen dvs en 

opfordring til at tænke forskning ind i kommissoriet 

4. Der er positiv holdning til at vi er på forkant i specialet og ikke bare ”soler” 

os i at vi har formået at sammenlægge specialet 

5. Det foreslås at der medtages en YL repræsentant 

6. Det foreslås at udpege en person der som tovholder for denne proces 

kunne købes fri med hjælp fra OTCD 

7. Projektstyring: Styregruppe OTCD + DSKI formand � projektgruppe af 

progressive personer der kan drive processen frem 

8. Det diskuteres hvorvidt kommissorium ell arbejdsgruppe skal nedsættes 

først 

iv. Der er enighed om at det vigtigste er at kommissoriet udfærdiges hurtigt dvs. inden 

sommerferien så en passende arbejdsgruppe/styregruppe/projektgruppe mm. 

 

• Henrik Ullum opfordrer til at DSKI har en mere aktiv kommunikationslinie der kan melde ud 

i offentligheden umiddelbart ved behov for at kommunikere DSKIs holdning ud 

i. DSKI hjemmesiden kunne evt være mere dynamisk? 

ii. Andre medier er nok bedre til at melde ud på sociale medier: FB, twitter etc.  

iii. Bekymring for om vi får den ”samme” retning ved at gå på ”hurtige” medier – 

klinisk immunologi bør have en fælles retning FØR vi tager tiltag til at bruge 

”hurtige” medier. Denne fælles retning kan ligge i det nye kommissorie. 

iv. Overvejelse af om DSKI skal have en medieansvarlig. 

v. Evt. mediestrategi skal nedfældes under kommissoriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Sisse Rye Ostrowski  


