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Referat fra Generalforsamling 2014
Park Hotel, Middelfart, 14.03.2014

1. Valg af dirigent
Søren Lilllevang blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet jvf.
vedtægterne. Informerede om, at ordinære medlemmer (speciallæger) har stemmeret, øvrige
medlemmer har taleret. Kunne ligeledes konstatere at generalforsamlingen var
beslutningsdygtigt ved evt. afstemning om vedtægtsændringer eller indkomne forslag.
Sekretæren kunne supplere at, der ikke var indkommet forslag.

2. Aflæggelse af formandsberetning
Er tilgængelig på www.dski.dk

3. Regnskabsaflæggelse
2013 kom ud med et samlet underskud på ca. 600 kr. Der har været en engangsoverførsel på
ca. 19.000 kr fra KIO. Derudover er der bogført 9.000 for tilmelding til årsmødet 2014, da der
var åben for tilmeldning allerede i december 2013. Som tidligere år, er der i forbindelse med
afholdelse af årsmødet et underskud på ca. 20.000 kr.

4. Beretning fra udvalgene:
TMS udvalg v/Betina Sørensen:
Se årsberetning på www.dski.dk
Transfusionsmedicinsk udvalg (TMU) v/Jakob Stensballe:
Har afholdt et national blødningsmøde og har udgivet en national vejledning for behandling af
blødende patienter. Udvalget er blevet suppleret med Sisse Rye Ostrowski.
Udvalg vedr. transfusionsoverførte infektioner v/Henrik Ullum:
Se årsberetning på www.dski.dk
Diagnostisk udvalg v/Torben Barrington:
Ingen aktivitet i 2013
Transplantationsudvalg v/Anne Fischer-Nielsen:
Se årsberetning på www.dski.dk
Udvalg vedr. bloddonationsbetinget jerndepletering v/Christian Erikstrup:
Nystiftet fra efterår 2013. Har afholdt 1 telefonmøde. Formål er, at udarbejde national
algoritme for håndtering af donorer mhp at undgå jerndepletering. Har igangsat måling af
ferritin i blodbankerne mhp at få sammenlignelige målinger.
Hæmovigilance v/Betina Sørensen:
Se årsberetning på www.dski.dk
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Bid's Landskomite og forretningsudvalg v/Morten Bagge-Hansen:
Der er et godt samarbejde med BiD. Der opfordres også lokalt til at opretholde et godt
samarbejde med bloddonorerne. Der er en del nyansatte i BiD med kommunikationsbaggrund.
Uddannelsesudvalg v/Bjarne Møller:
Se årsberetning på www.dski.dk
DSKI's repræsentant i Immunologisk Selskab v/Claus Nielsen:
Immunologisk Selskab arrangerede i 2013 Skandinavisk Kongres for Immunologi. Der
udsendes nyhedsbreve til alle DSKI medlemmer (hvis e-mail haves).
Beretning fra UEMS repræsentant:
Var ikke tilstede.
Det blev diskuteret, om vi fortsat skulle være medlem af UEMS. Det giver mening, idet vi vil
blive hørt, såfremt der måtte være ønske om ændringer af specialer, fx overordnet fra EU.
Klinisk Immunologi er ikke et selvstændigt speciale i UEMS, men hører under flere specialer.
Bjarne Møller kunne fx nævne, at transplantation hører under det kirurgiske speciale og de
havde foreslået, at alle EFI directors skulle til eksamen for at kunne lede et laboratorie, som
var EFI akkrediteret. Denne høring ville ikke være nået til DSKI, hvis ikke vi var
repræsenteret. Vi beholder vores medlemskab

5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år
Er uændret

6. Valg af formand
Bjarne Møller accepterede genvalg og blev valgt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Morten Bagge Hansen, Anne Fischer-Nielsen, Kim Varming, Peter Garred, Svend Erik Hove
Jacobsen, Betina Sørensen og Henrik Ullum (suppleant) accepterede alle genvalg.
Sisse Rye Ostrowski og Ole Pedersen blev foreslået som kandidater til bestyrelsen. Henrik
Ullum trak sig som kandidat. Der blev afholdt skriftlig afstemning bland ordinære medlemmer i
form af stemmersedler hvor man angiv navnene på 6 bestyrelsesmedlemmer. De 6 med flest
stemmer blev valgt ind og den med 7. flest stemmer blev suppleant. Torben Barrington og
Rune Larsen blev udpeget til at stå for indsamling og optælling af stemmesedler.
Til bestyrelsen blev følgende valgt:
Morten Bagge Hansen, Anne Fischer-Nielsen, Kim Varming, Betina Sørensen, Sisse Rye
Ostrowski, Ole Pedersen. Som suppleant: Peter Garred

8. Valg af revisor
Kirsten Riisom ønskede ikke genvalg. Svend Erik Hove Jacobsen accepterede genvalg. Som ny
revisor foreslog bestyrelsen Karin Magnussen
Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslog Morten Dziegiel.
Alle blev valgt.
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9. Evt valg af repræsentanter og udvalgsmedlemmer
Uddannelsesudvalg:
Sisse Rye Ostrowski og Bjarne Møller er på valg og accepterede genvalg. Sisse har været
repræsentant for læger under uddannelse, men vælges som ad hoc repræsentant. Som
repræsentant for læger under uddannelse blev Claess Sørensen fra Odense valgt

10. Nye medlemmer
Følgende ønskede medlemsskab og de blev alle budt velkommen
Bioanalytiker
Mads Hvidkjær
Rasmusen
Odense Universitetshospital
læge i H-forløb
Mikkel
Gybel-Brask
Rigshospitalet
stud med
Nanna-Sophie
Brinck-Jensen Aarhus Universitetshospital Skejby
Læge i H-forløb
Lia
Minculescu
Rigshospitalet
overlæge
Jens
Kronborg
Sykehuset Innlandet, Norge
Cand Scient
Mette
Christiansen
Aarhus Universitetshospital Skejby
bioanalytiker
Helle
Wihan
Odense Universitetshospital
Cand Scient
Marianne Antonius
Jakobsen
Odense Universitetshospital
Cand Scient
Dorte Kinggaard
Holm
Odense Universitetshospital
Cand Scient
Christian
Nielsen
Odense Universitetshospital
Cand Scient
Merete Eis
Lund
Odense Universitetshospital
Bioanalytikerunderviser Ann-Britt
Frøstrup
Rigshospitalet
Cand Scient
Kristoffer Sølvsten
Burgdorf
Rigshospitalet
Cand. Scient
Jesper Dyrendom
Svalgaard
Rigshospitalet
læge i I-stilling
Bo
Hønge
Aarhus Universitetshospital Skejby
ledende bioanalytiker
Charlotte Lindegaard Hansen
Aarhus Universitetshospital Skejby

11. Evt
Ønske om nyt udvalg: Udvalg for molekylær genetik.
Udvalget vil styrke samarbejdet og fokus på Next Generation Sequencing (NGS) og exom
sekventering. Vil blive besluttet på næste bestyrelsesmøde.
Der pågår en revision af specialvejledningen, hvor vi ønsker en ny specialfunktion i klinisk
immunologi: Monitorering af biologisk behandling.
Det er et område, hvor der forudses et stort behov, specielt pga ønske om individualiseret
medicin. Kliniske Immunologer har den specialviden, som er nødvendig for at rådgive på dette
område og for at kunne sikre analyser af høj kvalitet. Det udføres allerede i enkelte andre
specialer på begrænset og vi ønsker at indgå et samarbejde med dem, som allerede udfører
analysen.

