
Årsberetning 2020 for Yngre Kliniske Immunologer 

YKI er et udvalg under DSKI, hvis formål er at fremme kendskabet til klinisk immunologi som 

lægefagligt speciale. Endvidere at arrangere uddannelsesmæssige aktiviteter af uformel karakter 

og derved understøtte, at personer med fælles faglig interesse kan mødes og skabe netværk på 

landsplan med henblik på inspiration og vidensdeling i faglig og social kontekst. Samtidig fungerer 

gruppen som referencegruppe for DSKI’s bestyrelse i sager af interesse for yngre kliniske 

immunologer. Kommissoriet kan tilgås på DSKI’s hjemmeside. 

Året 2020 har stået i Covid-19 pandemiens tegn. Det har udfordret afholdelse af temadagen for 

2020, da det blev vanskeligt at mødes fysisk på tværs af landet, og dagen blev også udskudt til 

11.januar 2021. Emnet var ”Metodevalidering i laboratoriespecialer – fokus på autoimmune 

assays”. Dagen blev gennemført delvist virtuelt med deltagerne samlet på fire matrikler i Aalborg, 

Aarhus, Odense og København og enkelte deltog via skærm. Det var en spændende dag med 

oplæg fra både folk fra vores eget speciale og fra en overlæge i klinisk biokemi. Tak for gode og 

inspirerende oplæg. Der var igen god opbakning fra hele landet med 29 tilmeldte og ros 

efterfølgende til valg af tema, oplægsholdere og indhold generelt. Det understreger, at vi rammer 

et udækket behov i vores speciale. 

Udvalget har gennem året bidraget til bestyrelsen omkring fx arbejdet med ændring af selskabets 

vedtægter, hvor vi bakker op om de vedtægtsændringer der sættes til afstemning ved GF. Vi ser 

dog også et behov på sigt for en mere gennemgribende revision af vedtægterne for DSKI. 

Udvalget har endvidere medvirket til høringssvar til SST om den kommende dimensioneringsplan, 

om den aktuelle nationale revision af den lægelige videreuddannelse og om det nye arbejde med 

en ny målbeskrivelse i klinisk immunologi.  

Der er god stemning og aktivitet i udvalget, og vi har plads til flere aktive medlemmer. Vi holder 

konstituerende, virtuelt møde d. 17. marts kl. 13.00-14.00. Du er velkommen til at henvende dig til 

din lokale repræsentant. 
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