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Formandsberetning 

 

 

DSKI havde pr. 31.december 2016 i alt 154 medlemmer, hvoraf 99 er læger og heraf 36 ordinære 

medlemmer, 32 ekstraordinære medlemmer, 4 firmamedlemmer, 17 medlemmer over 70 år eller 

privatiserende medlemmer samt 2 korresponderende medlemmer. To af DSKI's medlemmer er 

æresmedlemmer. 

 

DSKI's bestyrelse har i 2016 afholdt 4 bestyrelsesmøder; alle som telefonmøder. Derudover 

foregår en væsentlig del af bestyrelsesarbejdet som e-mail korrespondance. 

 

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. 

 

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi har i 2016 afgivet høringssvar enten direkte eller via 

Lægevidenskabelige selskaber om bla. dimensionering af speciallægeuddannelsen, ændringer til 

Sundhedsloven, bekendtgørelse om kliniske databaser samt WHO guidance document for 

Management of blood and blood components as essential medicines (WHO/DRAFT JUNE 2016). 

 

Regeringens udkast til Finansloven 2017 indebar afskaffelse af NAT på blodkomponenter. DSKI 

indgik i dialog om denne beslutning og undertegnede og Christian Erikstrup havde således 

foretræde for Sundhedsudvalget mhp. at ændre denne beslutning. Det lykkedes som bekendt ikke. 

 

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning blev endelig afsluttet i 2016 

 

DSKI indgår i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Dansk Selskab 

for Klinisk Biokemi i forhold til et nyt elektronisk meldesystem for infektioner hos patienter og 

donorer, således at det bliver mere tidssvarende. Christian Erikstrup deltager på DSKIs vegne. 

 

DSKI har på foranledning af Morten Dziegiel og Klaus Rieneck indsendt 4 forslag til 

forskningstemaer til FORSK2025. FORSK2025 er et udspil fra Uddannelses- og forskningsministeriet 

og skal identificere forskningsområder der er særligt løfterige. Forslagene indgår i et udspil til et 

katalog, som endeligt vedtages i foråret 2017. 

 

DSKI har støttet et forslag fra Morten Dziegiel til Sundhedsstyrelsen om forslag til national dansk 

forebyggende indsats mod immunisering mod blodpladeantistoffer under graviditet. 
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DSKI indstillede i 2016 Pär Johansson til Marie og August Krogh Prisen for sin enorme og ihærdige 

indsats for at optimere den transfusionsmedicinske behandling af kritisk blødende patienter. 

Prisen blev tildelt en af de øvrige kandidater. 

 

DSKI’s Transfusionsmedicinske udvalg har igen i 2016 afholdt et symposium om 

transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter. Denne gang i Aarhus 

med Trine-Line Korsholm som primus motor. Seminaret er velbesøgt og efterspurgt af klinikere og 

igen i år, fik det meget ros fra deltagerne. 

 

I 2016 fortsatte arbejdet med at planlægge den regionale ISBT kongres og Nordisk Møde 2017. 

Kongressen afholdes 17-21. juni i København og DSKI ser frem til kongressen og til at se alle 

medlemmerne igen. 
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