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Formandsberetning 2019 
 
 
DSKI havde pr. 31.december 2019 i alt 168 medlemmer, heraf 64 ordinære medlemmer og 100 
ekstraordinære medlemmer. Der er 4 firmamedlemmer. Ti medlemmer er over 70 år/pensionist 
medlemmer og 3 udenlandsbeskæftigede medlemmer.  
 
Der blev i 2019 afholdt 6 bestyrelsesmøder, 5 telefonmøder og 1 fysisk møde. DSKI's bestyrelse 
besluttede fremover at have et fast rul for bestyrelsesmøder hver anden måned. De afholdes som 
telefonmøder fraset et årligt møde som er et fysisk møde. Derudover kan der afholdes ad hoc 
møder ved behov. En væsentlig del af bestyrelsesarbejdet foregår desuden som e-mail 
korrespondance. 
 
Der er 2019 afgivet høringssvar/kommentarer enten direkte eller via Lægevidenskabelige 
selskaber om:  

 20. version af Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 
EDQM 

 Dimensionering af speciallægeuddannelsen 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med 
bloddonation 

 Forespørgsel vedr. sagkyndig der bruges af Styrelsen for Patientklager 

 Bekendtgørelse som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center 

 forslag til en klinisk-genomisk forløbsdatabase i regi af Nationalt Genom Center 

 Spørgeskema fra LVS vedrørende aktuelle problemer med behandling af dataanmeldelser i 
de regionale datagodkendelsesorganisationer 

 RKKP prioriteringsproces 

 Spørgeskema om fremtiden for Nationale Kliniske Retningslinjer 

 Udarbejdelse af målepunkter for risikobaserede tilsyn på det parakliniske område 

 Indstilling til Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering i regi af 
Nationalt Genom Center 

 
For relevante høringssvar afgives et fælles høringssvar fra DSKI og OTCD. 
 
DSKI havde i 2018 sammen med 5 øvrige selskaber rettet henvendelse til Danske Regioner om at 
blive undtaget fra speciallægeloftet. Der kom svar i 2019 at denne henvendelse blev 
imødekommet. 
 
Arbejdsgruppearbejde i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til MSM og 
bloddonation blev afsluttet i 2019. Den forventede ikrafttrædelsesdato blev pga. folketingsvalget 
udskudt og efterfølgende yderligere udskudt til 2020.  
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Arbejdet med de Nationale Fagråd, som blev startet tilbage i maj 2018 kører fortsat som planlagt. 
Der er lavet justeringer i henhold til erfaringer med arbejdet. Der er afholdt 2 halvårlige 
evalueringsmøder. Der blev udsendt et spørgeskema til alle medlemmer. Alle er fortsat positive 
over forløbet og mente at arbejdet skulle fortsætte. Det blev aftalt at revidere masterplan og 
kommissorium i henhold til erfaringer og tilbagemelding fra spørgeskemaet. Dette forventes i 
2020.   
 
Der blev i 2019 dannet et udvalg af yngre kliniske immunologer. Modellen byggede videre på den 
tidligere referencegruppe. De uddannelsessøgende læger er specialets fremtid og bestyrelsen  
ønsker at sikre, de blive hørt. Bestyrelsen ønsker også en tættere kontakt til de 
uddannelsessøgende mhp. input generelt.  Det blev derfor besluttet at formanden for udvalget 
deltager på DSKIs bestyrelsesmøder som observant.   
 
Arbejdet med Sundhedsdatastyrelsen om at overtage Dansk Transfusions Database (DTDB) og 
samtidig tilføre databasen et kvalitetsløft blev afsluttet i 2018, men arbejdet ligger fortsat stille i 
2019. Sundhedsdatastyrelsen forhandler fortsat økonomi. DTDB ligger derfor fortsat i regi af RKKP 
(Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram). DSKI har jævnlig kontakt til RKKP. 
 
DSKIs hjemmeside opdateres løbende med information om kurser, møder, faglige vejledninger. 
Alle opfordres til at komme med input til hjemmesiden.  
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