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Formandsberetning 2021 
 
 
DSKI havde pr. 31.december 2021 i alt 167 medlemmer, heraf 53 ordinære medlemmer og 96 
ekstraordinære medlemmer. Der er 3 firmamedlemmer. Tolv medlemmer er over 70 år/pensionist 
medlemmer og 3 udenlandsbeskæftigede medlemmer.  
 

 
 
Der blev i 2021 afholdt 6 bestyrelsesmøder, heraf 5 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-mailkorrespondance. 
 
Der er afholdt 2 møder i Transfusionsmedicinsk Råd, hvor DSKIs formand deltager som fast 
medlem. Herudover deltager DSKIs formand også i møder med Organisationen af 
Transfusionscentre i Danmark (OTCD) i forhold til relevante fælles emner.  
 
Bestyrelsen har i 2021 haft fokus på evaluering af Nationale Fagråd og Udvalg og vedtaget at de to 
slås sammen til Nationale Udvalg og der udarbejdes et kommissorium som indeholder erfaringer  
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fra de Nationale Fagråd. Der planlægges et evalueringsmøde i 2022 hvorefter kommissorium og 
navn bliver officielt. Bestyrelsen har ligeledes arbejdet videre med vedtægterne specielt mhp. 
medlemstyper. Med masterplanen for klinisk immunologi ønsker vi at specialet er inkluderende. 
Dette ønsker bestyrelsen også at afspejles i vores vedtægter. Bestyrelsen ønsker at yngre læger og 
akademikere også får en mere fremtrædende rolle. Da den ordinære generalforsamling i 2022 er 
virtuel planlægger bestyrelsen at afholde en ekstraordinær generalforsamling til årsmødet i 
oktober mhp. afstemning af vedtægtsændringer. 
 
Arbejdet med revision af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelse i klinisk immunologi er 
fortsat i proces efter planen. Derudover deltager DSKIs formand og Uddannelsesudvalgets 
formand i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen mhp. revision af speciallægeuddannelsen. 
 
DSKI er bredt repræsenteret i forskellige udvalg og fora. Listen kan ses på hjemmesiden, 
https://dski.dk/dski-repraesentanter/. Hvis du deltager i udvalg/arbejdsgrupper som DSKI 
repræsentant og ikke fremgår af listen, så giv besked til formand@dski.dk.  
 
DSKI deltager i en arbejdsgruppe, der udarbejder en national anbefaling vedr. fortolkning af IVD-
forordningen mhs. definition af in-house analyser og krav til dokumentation for in-house analyser. 
Arbejdsgruppen består af repræsentanter for de øvrige laboratoriemedicinske selskaber samt 
Statens Serum Institut og har tæt dialog med Danske Regioner. 
 
Der er 2021 afgivet høringssvar/kommentarer enten direkte eller via Lægevidenskabelige 
selskaber om:  

• bidrag til Vælg Klogt indsatsområder 

• IVDR-gruppe - udarbejdelse af en praktisk fortolkning af artikel 5.5 med en ”kogebogsagtig” 
hjælp til vores kolleger 

• Revision af EU-direktiver for blod og væv/celler 
 

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.  
 
 
Marts 2022 
 
Betina Sørensen 
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