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Formandsberetning 2020

DSKI havde pr. 31.december 2020 i alt 156 medlemmer, heraf 53 ordinære medlemmer og 88
ekstraordinære medlemmer. Der er 3 firmamedlemmer. Ti medlemmer er over 70 år/pensionist
medlemmer og 2 udenlandsbeskæftigede medlemmer.
Der blev i 2020 afholdt 7 bestyrelsesmøder, heraf 6 videomøder og 1 fysisk møde. DSKI's
bestyrelse afholder fast bestyrelsesmøder hver anden måned som videomøder samt et årligt fysisk
heldagsmøde. Derudover afholdes ad hoc møder ved behov. En væsentlig del af
bestyrelsesarbejdet foregår desuden som e-mail korrespondance.
Der er afholdt 2 møder i Transfusionsmedicinsk Råd. Der har været dialog med Styrelsen for
Patientsikkerhed vedr. præhøring af den konsoliderede bekendtgørelse på blodområdet.
Der har ligeledes været dialog med Sundhedsdatastyrelsen og RKKP vedr. fremtiden for DTDB. Dog
uden at der er kommet en afklaring.
DSKI følger udviklingen i forhold til det Nationale Genom Center og har et opmærksomhedspunkt
vedr. klinisk immunologis rolle.
Foråret 2020 stod i Corona'ens tegn. På styring fra Udvalget for Transfusionsoverførbar smitte
(smitteudvalget) blev der afholdt ugentlige videomøder mellem OTCD, DSKI og BiD mhs. til at sikre
ens retningslinjer og et nationalt samarbejde om nye tiltag.
Bestyrelsen har i 2020 bl.a. diskuteret vedtægter og de forskellige typer medlemsskaber, DSKI
kerneopgaver samt revision af målbeskrivelsen.
Der er afholdt 2 evalueringsmøder med de Nationale Fagråd. 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. Alle er fortsat positive over forløbet og mente at arbejdet skulle
fortsætte. Især har det været gavnligt for det tværregionale samarbejde. Bestyrelsen har i 2020
arbejdet på en revision af masterplanen ud fra tilbagemeldingerne i 2019. De Nationale Fagråd
skal evalueres i 2021 og det skal besluttes om arbejdet skal videreføres og i hvilket format og om
nogle af erfaringerne kan overføres til DSKIs udvalg.
Det blev i 2020 besluttet at målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk immunologi skal
opdateres. Christine Nilsson (formand for uddannelsesudvalget) er formand for arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen øvrige medlemmer repræsenterer bredt specialet (UAO, overlæger,
afdelingslæger og uddannelsessøgende læger) samt alle regioner. Medlemmerne er alle udvalgt
efter at have sendt en motiveret ansøgning. På grund af COVID-19 blev opstartsmødet udsat og
først afholdt i januar 2021.
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Der er 2020 afgivet høringssvar/kommentarer enten direkte eller via Lægevidenskabelige
selskaber om:
 information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning
af helbredsoplysninger samt logning m.v.
 epidemilov
 forespørgsel til de specialebærende selskaber vedr. speciallægeuddannelsen
 gratis pneumokokvaccination
 høringssvar FMT guideline
 journalføringsbekendtgørelse
 master i personlig medicin
 screening for SCID
 bidrag til Vælg Klogt indsatsområder
For relevante høringssvar afgives et fælles høringssvar fra DSKI og OTCD.
DSKIs hjemmeside opdateres løbende med information om kurser, møder, faglige vejledninger.
Alle opfordres til at komme med input til hjemmesiden.
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