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Formandsberetning 2018

DSKI havde pr. 31.december 2018 i alt 172 medlemmer, heraf 60 ordinære medlemmer og 112
ekstraordinære medlemmer. Der er 3 firmamedlemmer, 10 medlemmer over 70 år/pensionist
medlemmer, 5 udenlandsbeskæftigede medlemmer.
DSKI's bestyrelse har i 2018 afholdt 8 bestyrelsesmøder; alle som telefonmøder. Derudover
foregår en væsentlig del af bestyrelsesarbejdet som e-mail korrespondance.
Der er 2018 afgivet høringssvar enten direkte eller via Lægevidenskabelige selskaber om:
 Udkast til bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler
 Afdækning af problemstillinger i forhold til adgang til journaldata i forbindelse med
forskning
 Revision af National klinisk retningslinje for transfusion med blodkomponenter
 Kommentering af oplæg om donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark
 Sammensætning af nationale råd for lægers videreuddannelse
 Speciallægeloftets betydning for små specialer kun repræsenteret på
universitetshospitalerne
 Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen
Fremsendte høringssvar kan fremadrettet findes på DSKIs hjemmeside
Igen i 2018 blev MSM karantæne diskuteret. Styrelsen for patientsikkerhed nedsatte i april en
arbejdsgruppe med det formål at gennemgå viden på området i relation til karantæneperioder på
12, 6, 4 og 3 måneder. Anbefalingen blev en karantæneperiode på 4 måneder. Dette blev besluttet
med ikrafttrædelse 1. juli 2019. I oktober blev der nedsat 4 arbejdsgrupper i forhold til følgende:
 Standardisering og ændring af spørgeskema og interviewguide
 Oplysningskampagne og revision af pjecer
 Ændring af bekendtgørelse
 Tilpasning af IT system i blodbankerne
Arbejdet løber indtil april/maj 2019
Rejsekarantænelisten, som udarbejdes af Smitteudvalget og som gennem længere tid har været
tilgængelig på Bloddonorne i Danmarks (BiD) hjemmeside, er nu godkendt at Styrelsen for
Patientsikkerhed, som en officiel rejsekarantæneliste. Der er indgået en skriftlig aftale mellem BiD
og DSKI i forhold til at sikre opdatering og publicering af listen. Listen fremgår også af DSKIs
hjemmeside.
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Nyt plasmaudbud blev igangsat i 2018 i samarbejde med Amgros. Udbuddet blev påbegyndt før tid
pga. EU-dom i Slovenien (Medisanus), som betyder, at et medlemsland ikke må stille krav om at
anvendelse af IVIG i pågældende land skal være baseret på plasma fra pågældende land. Ordning
om prioriteret forsyning som er i strid med varernes frie bevægelighed i EU.
Arbejdet med de Nationale Fagråd blev startet i maj 2018. Det første halvårlige evalueringsmøde
blev afholdt 1. oktober. Arbejdet skrider godt frem. Alle var positive over forløbet og mente at
arbejdet skulle fortsætte. Leverancerne i kommissoriet blev efterfølgende revideret.
Der blev i 2018 nedsat en referencegruppe bestående af frivillige yngre læger indenfor Klinisk
Immunologi. Gruppen skal fungere som bestyrelsens høringsparter og gruppen er også opfordret
til at være ide-genererende.
Arbejdet med Sundhedsdatastyrelsen om at overtage Dansk Transfusions Database (DTDB) og
samtidig tilføre databasen et kvalitetsløft blev afsluttet i 2018, men arbejdet ligger stille, da
Sundhedsdatastyrelsen fortsat forhandler økonomi. DTDB ligger derfor fortsat i regi af RKKP
(Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram).
I 2018 blev der afholdt 2 kongresser: European Congress on Donor Health and Management
(ECDHM) og 3rd meeting on cell-free DNA. Begge med stor succes.
Det blev besluttet at give DSKIs hjemmeside et ansigtsløft i 2018 og det færdige resultat kan ses på
www.dski.dk. Alle opfordres til at komme med input til hjemmesiden.
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