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Sammensætning
Udvalget består af en formand, en sekretær og mindst en repræsentant eller kontaktperson
fra hver region.

Formål
Formålet er at sikre et stærkt nationalt samarbejde omkring immunhæmatologi og udvikling
af faget, herunder inden for serologi og genetik.

Arbejdsområder
Udvalget kan fremsende forslag til DSKIs bestyrelse og fungerer som DSKIs formelle faglige
referencegruppe, hvor den højeste viden indenfor området i Danmark er repræsenteret. Før
DSKI fremsætter formelle tiltag indenfor området vil det være hensigtsmæssigt at
nærværende udvalg konsulteres.
Immunhæmatologi omfatter undersøgelse af celler (herunder erytrocytter, trombocytter og
leukocytter), antistoffer og gener i forbindelse med udredning af transfusionsmedicinske eller
hæmatologiske problemstillinger samt relaterede behandlinger.
Følgende emneområder ligger inden for udvalgets arbejdsområde:
Generelt:
- Skabe et nationalt fagligt forum hvor immunhæmatologiske problemstillinger kan
drøftes.
- Skabe national konsensus om håndtering af patienter med immunhæmatologiske
problemstillinger f.eks. kronisk transfusionskrævende patienter og HDFN.
Driftsopgaver:
- Diskussion af mulighederne for opsøgning, registrering og udveksling af information
om donorer med sjældne blodtyper.
- Udarbejdelse af nationale retningslinjer.
- Etablere samarbejde om immunhæmatologiske specialanalyser på landsplan.
- Skabe mulighed for samarbejde og koordinering af indkøb af serologiudstyr.
Forskning og udvikling:
- Udveksling af viden og erfaring indenfor antenatal genotypning.
- Udveksling af viden og erfaring indenfor systematisk genotypning af bloddonorer og
patienter.
- Fremme samarbejde om forskning og udvikling inden for immunhæmatologi og
tilgrænsende områder.
- Fælles ansøgninger om forskningsmidler.

Undervisningsopgaver:
- Udvikling af faglige kurser for yngre kolleger.
- Udvikling af multiple choice spørgeskemaer til systematisk testning af
uddannelsessøgende kollegers faglige viden mhp. at afklare, om der er områder hvor
øget indsats kan være nødvendig.

Organisation
Udvalget er forankret under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI) og refererer til
DSKIs bestyrelse.

Rapportering
Der udarbejdes en årlig rapport over aktiviteterne i udvalget i forbindelse med DSKIs
årsmøde. Endvidere skrives referat fra alle møder. Referatet tilgår alle udvalgsmedlemmer.

