Beretning fra Yngre kliniske Immunologers første temadag
Den 2. december 2019 i Odense
Dagens emne var efter ønske fra arbejdsgruppen kvalitetsstyring og kvalitetsstyringssystemer,
hvor fæces mikrobiota transplantation (FMT) var valgt som praktisk eksempel. 18 veloplagte
kolleger inden for klinisk immunologi var tilmeldt og deltog aktivt hele dagen.
Formiddagen startede med oplæg fra gastroenterolog, Jane Møller Hansen, om klinikken ved
FMT og behandlingsindikationer. Dernæst fortalte Søren Lillevang om kvalitetsstyringssystemer
i en større kontekst, hvorefter Jørgen Georgsen rundede af inden frokost med en historisk og
nutidig gennemgang af den internationale mærkningsstandard ISBT 128.
Efter frokost var der oplæg til gruppearbejde fra YKI udvalget om change control
handlingsplaner, hvorefter deltagerne blev inddelt i fire grupper som hver skulle arbejde med
to problemstillinger knyttet til FMT og kvalitetsstyring. Her var mulighed for at arbejde med et
udkast til en change control handlingsplan. Dette arbejde affødte gode overvejelser internt og
ved diskussion på plenum efterfølgende. Søren Lillevang og Dorte Holm var så venlige at stille
deres ekspertise til rådighed under og efter gruppearbejdet. Som afrunding på dagens faglige
program holdt Dorte Holm oplæg om hvordan FMT banken på OUH opstod, og hvilke
overvejelser der blev gjort i processen.
Efter det faglige program var der information om YKI og udvalgets arbejde, ligesom
deltagerene fik mulighed for at komme med indspark til andre områder, der kan være
relevante at arbejde med. Mulige emner til kommende temadage blev kort vendt. Dagen blev
afsluttet med hyggeligt samvær til en middag i byen.
Tilbagemeldinger fra deltagere har efterfølgende blandt andet været:






Lært meget og gode oplægsholdere
Passende tid og ramme til diskussion
Fungerede godt at Søren og Dorte var forbi til gruppearbejdet
Passende tid til gruppearbejdet, der var godt forberedt
Godt med åbenhed over for cand.scient – og også relevant emne for cand.scient

YKI vil gerne takke oplægsholderne for at bidrage til at skabe en spændende og indholdsrig
dag. Tak til deltagerne for god og saglig diskussion og tak til DSKIs bestyrelse for muligheden
for og opbakning til at afholde dette arrangement. Vi glæder os til næste år!
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