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Formandsberetning

DSKI havde pr. 31.december 2017 i alt 185 medlemmer, heraf 58 ordinære medlemmer, 106
ekstraordinære medlemmer, 3 firmamedlemmer, 13 medlemmer over 70 år/pensionist
medlemmer, 3 udenlandsbeskæftigede medlemmer samt 2 korresponderende medlemmer. Et af
DSKI's medlemmer er æresmedlemmer.
DSKI's bestyrelse har i 2017 afholdt 5 bestyrelsesmøder; alle som telefonmøder. Derudover
foregår en væsentlig del af bestyrelsesarbejdet som e-mail korrespondance.
Der er 2017 afgivet høringssvar enten direkte eller via Lægevidenskabelige selskaber om:
 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelser on humane væv og celler og om tilladelse
til og kontrol med væv og celler
 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med
bloddonation
 National Kliniske Retningslinjer
 Sundhedsplatformen
 3 bekendtgørelser om lov om ioniserende stråling og strålingsbeskyttelse
 national kortlægning af området for Personlig Medicin
 national database for genetiksvar
 kandidatuddannelsen i bioanalytisk diagnostik
 EU direktiverne for blod og væv/celler (fælles med OTCD)
 opdatering af NKR for indikation for blodtransfusion
I forhold til sidstnævnte var den faglige vurdering fra Transfusionsmedicinsk Udvalg, at en
opdatering ikke var nødvendig. Det var dog ikke enighed om blandt høringspartere, så der pågår
en opdatering af denne i regi af Sundhedsstyrelsen. DKSI er repræsenteret med en udpeget
person.
Igen i 2017 blev MSM karantæne diskuteret. Udvalg vedr. Transfusionsoverført smitte har lavet en
risikovurdering på baggrund af litteratur, erfaringer fra andre lande og smittepres i øvrigt. Denne
indstilling vurderer at 12 mdr. karantæne ikke udgør en øget smitterisiko og den indstilling er
godkendt af DSKIs bestyrelse og indsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er endnu ikke
kommet en afklaring fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det forventes i 2018.
I 2016 blev midlerne til NAT-test som bekendt afskaffet på regeringens finanslov. I 2017 kom så
Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger om de tiltag, der skulle erstatte en manglende NATtest. Disse forslag blev fremsat via en høring af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
sikkerhed i forbindelse med bloddonation. Det viste sig, at omkostningerne til dette overskred de
bebudede besparelser og forslaget om afskaffelse af midlerne til NAT-test blev trukket tilbage.
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I 2017 blev det besluttet at udarbejde en hvidbog for klinisk immunologi. Der blev nedsat en
styregruppe, som består af repræsentanter fra DSKIs bestyrelse og OTCD. Første del af processen
var nedsættelse af arbejdsgrupper, som kom med input til 6 forskellige temaer.
Arbejdsgruppernes resultat har været baggrund for styregruppens arbejde, som har resulteret i en
masterplan for klinisk immunologi og et kommissorium for Nationale Fagråd. Dokumenterne er
fremlagt på dette årsmøde og arbejdet påbegyndes i 2018.
Dansk Transfusions Database (DTDB) ligger i regi af RKKP (Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram). I 2017 kom udmeldingen, at støtten fra RKKP til DTDB vil ophøre, da
databasen ikke anses som en kvalitetsdatabase, men mere et transfusionsregister. DSKI og
bestyrelsen for DTDB ser dette som en mulighed for at give DTDB et kvalitetsløft, der kan
tilfredsstille øvrige kliniske database/videnskabelige selskaber samt vores eget behov for
kvalitetskontrol og forskning. Der pågår et arbejde med Sundhedsdatastyrelsen med netop dette
formål.
DSKI blev i 2017 affiliate member af ISBT. Det indebærer at alle DSKI medlemmer har adgang til
Academy ePortal, som er ISBT's educational platform. Her findes bla. et bibliotek over
international guidelines, webcasts og en educational eBook. Vejledning til adgang er beskrevet på
http://dski.dk/om-dski/medlem-af-dski/. Derudover har en udpeget person fra DSKI stemmeret.
Den regionale ISBT kongres i 2017 blev afholdt i København. Forud lå mange års arbejde og en stor
indsats fra Jørgen Georgsen og Morten Bagge Hansen. Kongressen var en stor succes. Både det
faglige og sociale program blev rost af deltagerne og ISBT office. Selv vejret var planlagt og viste sig
fra sin bedste side.
I 2017 startede planlægning af 2 kongresser i DSKI regi, som bege afholdes i 2018: European
Congress on Donor Health and Management (ECDHM), der afholdes 5-7. september i København
og 3. International Meeting on cell-free DNA, som afholdes 6-7. april i København. DSKI ser frem til
begge kongresser og håber på et stort fremmøde fra medlemmerne.
Medlemmerne opfordres til at orientere sig på DKSI's hjemmeside www.dski.dk, der løbende
opdateres. Medlemmerne opfordres også til at komme med input til siden eller oplysninger om
møder, kongresser og andre faglige arrangementer.
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