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ÅRSBERETNING DSKI NATIONALE FAGRÅD 2020 
 

Årsberetningen tager udgangspunkt i referatet fra evalueringsmøde i januar 2021 

 
NF for autoimmun diagnostik 
Medlemmer: 
Anna Christine Nilsson, Frank R Hinnerfeldt, Karen Buch Lauridsen, Ole B V Petersen, Søren Lillevang 
(formand), Trine-Line Korsholm 
Ingen fysiske møder pga COVID-19. Aktiviterne har været præget af COVID-19. Der er ingen deltagere fra 
RegionH, men RegionH holdes orienteret indtil der interesserede.  
Tæt på at have første Kliniske Immunologiske Standard færdig. Omhandler ANCA diagnostik.  
Neuroområdet muligvis næste trin for Klinisk Immunologisk Standard, da klinikere har gjort et stort arbejde. 
Stor glæde af netværket forankret til NF.   
 
NF for monitorering af biologiske lægemidler 
Medlemmer: 
Bitten Aagaard Jensen, Claus Nielsen (formand), Christian Enevold, Jakob T Bay, Karen Buch Lauridsen, 
Magnus B Jensen, Neha Mathur, Randi Berg, Rune Larsen, Ulrik Sprogøe 
Ingen møder.  
Op ad bakke for at få klinikere med – der sker meget lidt. Svært at få dem til at forstå behovet for 
analyserne. Der er i 2020 udført 3 analyser, aller i RegSj – ellers ingen.  
Claus er formand for Dansk Reumabiobank Følgegruppen – forhåbning om at materiale evt. kan anvendes.  
Der er tiltag i gang med forskningsprojekter – det er vejen frem for at kunne vise værdien af analyserne og 
for at styrke samarbejdet.  
 
NF for celleterapi 
Medlemmer: 
Anne Fischer-Nielsen (formand), Betina S Sørensen, Bjarne Møller, Eva K Haastrup, Katrine Kielsen, Kristina 
F Rasmussen, Lia Minculescu, Pernille Andersen, Susanne Sækmose, Thure Haunstrup, Torben Barington 
Ingen fysiske møder.  
3-4 videomøder – den 3. planlagte temadag blev konverteret til videodag.  
2 nye medlemmer – Lia Minculescu (RegionH) og Katrine Kielsen (RegionH). Begge har erfaringer med 
celleterapi og udgør bindeled til klinikken.  
Der afholdes ved hvert møde ”Bordet rundt” med status for tiltag og udfordringer, hvilket dels giver en 
opdatering på landsplan, dels giver et godt grundlag for at håndtere fælles udfordringer bl.a. i forhold til 
myndigheder.  
KIS: Som skabelon for procedure og indhold er det valgt at starte med en procedure, der er implementeret 
som standardbehandling i alle 5 regioner (autolog SCT).  
Celleterapi er et område i udvikling og stærk vækst, hvilket danner et godt fundament for det nationale 
fagråd.  
Positiv stemning både generelt og for at fortsætte fagrådet.  
Anne stopper sin ansættelse på Rigshospitalet pr. 1/2 og der bliver p.t. kigget efter en ny formand.  
 
NF for immundysfunktion 
Medlemmer: 
Christoffer E Hother, Hans Jakob Hartling, Kaspar R Nielsen, Kristian Assing, Magnus Jensen, Sisse R 
Ostrowski (formand), Susanne Sækmose 
Ingen fysiske møder.  
Telefonmøder hver anden måned (5 telefonmøder i 2020 – næste i februar 2021) 
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Påbegyndt udarbejdelse af Kliniske Immunologiske Standarder for TruCulture – første step har været at 
skabe et overblik over TruCulture i de forskellige regioner 
Drift 

 KIA, Rigshospitalet indkøber stort antal TruCulture tubes – videresælger til andre KIA til indkøbspris 

 KIA, Ålborg planlægger at sætte TruCulture op i nær fremtid 
Forskning 

 TruCulture anvendes i et tværregionalt COVID-19 forskningsprojekt hvor der inkluderes patienter 
på AUH, Skejby til COVIMUN studiet (Sisse Rye Ostrowski PI) og udføres TruCulture lokalt på KIA, 
Aarhus 

Fremadrettet - stemning for at fortsætte NF 
God platform for tværregionalt fællesskab og samarbejde omkr. drift og forskning 

 Strategiske overvejelser vedr samarbejde om flowcytometri paneler 

 Arbejdet med Kliniske Immunologiske standarder fortsættes 
 

SKAL VI FORTSÆTTE – SKAL NOGET ÆNDRES – SKAL DER VÆRE EVALUERINGSMØDER? 
Netværket er positivt – og giver mening – også fremadrettet.  
Det giver mening at fortsætte.  
Ønske om at TruCulture kan standardiseres – med diskussioner om fælles cytokin profiler.  
Der er behov for fortsat formalisering omkring NF – ellers vil det være the usual suspects – og svært at 
rekruttere nye.  
En rigtig god historie – vi har fået etableret et rigtigt godt fagligt tværregionalt netværk – mange personer 
er engagerede. NF strukturen kan med fordel udvides til molekylær diagnostik.  
 

 


