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Dansk Selskab for 
Klinisk Biokemi

Medlemsmøde 387 og generalforsamling:
Nye medlemsmøder?

Tid:  Fredag d. 15. april kl.14:15 - ca. 17:00.
Sted:  Auditoriet, Frederiksberg Hospital.
Mødeledere: Jørgen Hjelm Poulsen, FBE Klinisk Biokemi, Sygehus Vestsjælland, 
  e-mail: joergp@vestamt.dk

Program
14.15-15.20 Medlemsmøde:
14:15-14.20 Velkomst v. formanden for DSKB Jørgen Hjelm Poulsen.
14:20-15.05 Konceptet for de fremtidige medlemsmøder i DSKB - oplæg fra bestyrelsen 
  med efterfølgende drøftelse.
15.05-15.20 Status i Danmark for indførelse af NORIPs referenceintervaller for 
  “ikke-enzym-analyserne”.
15:20  Pause.
15.40-17.00 Generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DSKB 2003
Dagsorden i henhold til selskabets love
  1) Valg af dirigent.
  2) Forelæggelse af formandens beretning.
  3) Meddelelser fra udvalg, dannet i henhold til vedtægternes §§ 7-10.
  4) Meddelelser fra repræsentanter, valgt i henhold til vedtægternes §6.
  5) Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  6) Fastlæggelse af kontingenter.
  7) Valg af formand.
  8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter.
  9) Valg af to revisorer
  10) Eventuel valg i henhold til §6 – ikke på valg
  11) Evt.
        a) Bioanalytikernes medlemskab af DSKB - opfølgning på tidligere drøftelse.
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Dansk Selskab for 
Klinisk Biokemi

Medlemsmøde 387 og generalforsamling:
Nye medlemsmøder?Nye medlemsmøder?

Tid:  Fredag d. 15. april kl.14:15 - ca. 17:00.
Sted:  Auditoriet, Frederiksberg Hospital.
Mødeledere: Jørgen Hjelm Poulsen, FBE Klinisk Biokemi, Sygehus Vestsjælland, 

Husk tilmelding til 7. Danske Kongres i 
Klinisk Biokemi, Viborg, 24.-26. maj 2005
Hvis man vil tilmelde sig kongressen til det lave takst er fristen d. 15. april 2005.
Tilmeldingsformular, oplysninger om hoteller mv. findes på:
www.dskbkongres2005.dk.
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DSKB har i den forløbne periode 
udover de løbende sager, haft 
mere fokus på langsigtede opga-
ver, som vedrører fagets udvik-
ling og placering i sundhedsvæs-
net. Den nuværende bestyrelse 
vil gerne fastholde specialet som 
et medicinsk speciale, der på 
alle måder deltager i og påvirker 
udviklingen af sundhedsvæsnet. 
DSKB har derfor bl.a. deltaget 
aktivt i den standende debat om 
kvalitetssikring af patientbe-
handlingen og berøringsfladen 
mellem akkreditering og Den 
Danske Kvalitetsmodel. Besty-
relsen er gået ind i et samarbejde 
med DANAK om fortolkning af 
standarder ud fra en kritisk, men 
positiv og konstruktiv holdning 
til akkrediteringsgrundlaget. I tæt 
samarbejde med DEKS er DSKB 
gået ind i processer, der skal 
harmonisere vore analyser, styrke 
det metrologiske grundlag og 
forbedre evidensgrundlaget for 
referenceintervaller. For at styrke 
selskabet appel til sine yngre 
medlemmer har bestyrelsen taget 
hul på debatten om selskabets 
fremtidige mødestruktur, som vi 
gerne vil tilpasse medlemmernes 
ønske om tid til familie og ven-
ner og optimal udnyttelse af den 
tid, der bruges til det faglige.

Videnskabelige møder
DSKB har i den forløbne periode 
arrangeret en lang række viden-
skabelige møder, hvor vi bevidst 
har inddraget foredragsholdere 
fra andre medicinske specialer 
for at få et bredt og nuanceret 
indblik i de kliniske problemstil-
linger, vi er med til at udrede 
med vore undersøgelser. Der har 
været afholdt 6 videnskabelige 

møder om henholdsvis ”Micro-
arrays – fremtidens analyseme-
tode”, ”Screening af nyfødte 
for enzymdefekter”, ”Trans-
plantation: Vævstyper, immun-
supression og TDM”, ”Rationel 
allergidiagnostik – nu og i frem-
tiden”, ”Klinik og diagnostik ved 
gastro-intestinale sygdomme” og 
”Nye infektionsmarkører”. De 
fleste foredragsholdere har været 
fra Danmark, men, hvor det har 
været nødvendigt, har selskabet 
hentet foredragsholderne fra 
udlandet. Møderne har alle haft 
et meget højt kvalitetsniveau og 
har indholds- og performance-
mæssigt været på kongresniveau. 
Jeg skal derfor takke mødear-
rangører og foredragsholdere for 
indsatsen i det forløbne år. 

Ny struktur på 
medlemsmøderne
Trods de videnskabelige møders 
aktualitet og høje kvalitetsniveau 

kan bestyrelsen konstatere at 
tilhørerantallet på vore med-
lemsmøderne har været svagt 
vigende de seneste år. Specielt 
savner bestyrelsen selskabets 
yngre medlemmer både indenfor 
læge og kemikergruppen. Det 
har fået bestyrelsen til at foretage 
en spørgeskemaundersøgelse, 
som skal belyse medlemmer-
nes ønsker til et eventuelt nyt 
koncept for medlemsmøderne. 
Resultaterne af undersøgelsen 
vil blive præsenteret på gene-
ralforsamlingen, hvor de gerne 
skulle føre til en drøftelse af et 
nyt mødekoncept og et grundlag 
for bestyrelsen at arbejde videre 
på. Bestyrelsen vil ikke reducere 
aktiviteterne, men gerne samle 
disse på færre møder, hvor der 
også vil være tid og muligheder 
for at medlemmerne kan disku-
tere og lære hinanden bedre at 
kende. Bestyrelsen kunne tænke 
sig de 6 møder samlet på to 

mødedage, en om foråret og en 
om efteråret, hver med et varieret 
program fokuseret på et tema, 
der belyses både videnskabeligt 
og mere praktisk. Kvalitetsni-
veauet skal fortsat være højt; 
og der vil blive gjort en særlig 
indsats for at inddrage specialets 
yngre medlemmer. Bestyrelsen 
vil gerne fortsætte med en fre-
kvent udgivelse af MedlemsNyt, 
men måske med lidt flere artikler 
af generel interesse for fagets 
udøvere. 

Dansk Naturvidenskabeligt 
forum (DNF)
DSKB har meldt selskabet ind i 
DNF med Anders Johnsen, som 
dets repræsentant. Det er sket 
for at styrke selskabets relationer 
til mere basalvidenskabelige 
forskningsmiljøer og for at være 
med til at skabe en platform for 
påvirkning af det forsknings- og 
uddannelsespolitiske system.  

Formandens beretning 
for perioden april 2004 - april 2005
Jørgen Hjelm Poulsen

16. april 2004
Møde nr. 381: Microarrays – fremtidens analyseme-
tode? og generalforsamling (23 deltagere).

10. september 2004
Møde nr. 382: Neonatal screening for enzymdefekter 
(28 deltagere).

8. oktober 2004
Møde nr. 383: Transplantation: Vævstyper, immuno-
suppression og TDM (21 deltagere).
12. november 2004

Møde nr. 384: Rationel allergidiagnostik - nu og i 
fremtiden (34 deltagere).

28. januar 2005
Møde nr. 385: Klinik og diagnostik ved gastro-inte-
stinale sygdomme (25 deltagere).

11. marts 2005
Møde nr. 386: Nye infektionsmarkører 
(40 deltagere).

Noter, formandens beretning 2004-2005:

Videnskabelige møder i perioden
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DSKBs Uddannelses Udvalg 
1 (UU1) 
Bestyrelsen har glædet sig over 
samarbejdet med UU1s nye for-
mand Lars Ødum, som har over-
taget arbejdet med at føre den 
nye speciallægeuddannelse ud i 
livet. UU1 har via det Koordi-
nerende Kursus Udvalg (KKU), 
som Lars Ødum har etableret 
med sig selv som formand, 
planlagt de kommende speciale-
specifikke kurser i reproduktion, 
kardiovaskulære sygdomme, can-
cer, metabolisme, inflammation 
og transplantation, koagulation, 
hæmatologi, farmakologi og 
toksikologi og endokrinologi, 
som bliver afholdt over en 4-
årig periode.  Sundhedsstyrelsen 
har det overordnede ansvar for 
de generelle kurser i kommu-
nikation, pædagogik, ledelse, 
administration og samarbejde 
(LAS), som gennemføres i regi 
af de regionale videreuddannel-
sesudvalg. 

DSKBs Uddannelses Udvalg 
2 (UU2)
UU2, med Erik D. Lund som 
formand, har også i den forløbne 
periode afholdt kurser af meget 
høj kvalitet. Det drejer sig om 
”kursus i akkreditering” og ”Kur-
sus i nye teknologier indenfor 
DNA- protein- og metabolit-
analyse”. Selvom den primære 

målgruppe for kurserne er kemi-
kere ansat på klinisk biokemiske 
afdelinger, så deltog der på de 
to afholdte kurser kemikere, 
læger, bioanalytikere og firma-
repræsentanter. Erfaringen viser, 
at kursusdeltagernes forskellige 
baggrund giver brede og frugtba-
re diskussioner både ved gruppe-
arbejde og under/efter lektioner. 
UU2 håber derfor, at den brede 
interesse for kurserne vil fort-
sætte. Peter McNair, der stopper 
som medlem af UU2, takkes for 
mangeårig indsats. Han erstattes 
af Søren Ladefoged.

Arbejdsgrupper, udvalg og 
lignende
DSTH/DSKB har nedsat en fæl-
les arbejdsgruppe, som har defi-
neret Thrombose og Hæmostase 
som fagområde. DSKB har etab-
leret en liste i Sundhedsstyrelsen 
over ”overlægebedømmere” med 
6-7 medlemmer fra hver af de tre 
regioner; og har indstillet med-
lemmer til ”Vurderingsudvalg 
vedr. besættelse af hoveduddan-
nelsesforløb i klinisk biokemi”. 
Nete Hornung og Søren Ladefo-
ged er af DSKB blevet bedt om 
at udarbejde forslag til referen-
ceintervaller for børn, som efter-
følgende stilles til rådighed for 
de klinisk biokemiske afdelinger 
i Danmark. Begge er desuden 
placeret i en NFKK-arbejds-

gruppe om samme problematik. 
Holger Jon Møller er udnævnt 
som inspektor for Region Nord. 
Poul J. Jørgensen har fået plads i 
IFCCs ”Committee on Reference 
Systems for Enzymes (C-RSE). 
Stig Bojsen og Marianne Benn 
(suppleant) er indstillet som yng-
re lægemedlemmer til uddannel-
sesråd for Region Øst i Klinisk 
Biokemi. Ulrik Gerdes er trådt 
ind i Laboratorieudvalget vedrø-
rende Kvalitetssikring under Fag-
ligt Udvalg i Almen Praksis.
 
DSKBs 
hjemmeside
DSKBs hjemmeside har fået et 
nyt layout, som gør opbygningen 
mere fleksibel for redaktøren og 
samtidig sigter mod at gøre den 
lettere at læse for medlemmerne. 
Som formand vil jeg udtrykke 
min store tilfredshed med hjem-
mesiden, som jeg synes er vel-
fungerende og altid opdateret.

DEKS
DSKB har i den forløbne periode 
intensiveret samarbejdet med 
DEKS, dels vedrørende etab-
lering af referencelaboratorier 
i Danmark til fastlæggelse af 
target værdier på referencema-
terialer, men også vedrørende 
indførelse af NORIPs reference-
intervaller, hvor samarbejdet har 
været meget frugtbart. Det er en 

udvikling vi fra bestyrelsens side 
påskynder.  

NFKK
NFKK bidrager med midler 
til 2 projekter: ”Måling af kli-
nisk biokemiske kvantiteter på 
ordinal-skala” og ”udvikling af 
massespektrometrisk profildiag-
nostik”. DSKB og vores søster-
selskab fra Island har i fælles-
skab bragt et ønske frem om en 
styrkelse af Anders Kallners dis-
kussionsforum på internettet med 
nationalt udnævnte redaktører til 
at bistå Ander Kallner, som skal 
være hovedredaktør. Ønsket er at 
dette diskussionsforum skal ligne 
den engelske ABC-mail-base, 
som styres af Geoff Lester fra 
Leeds. Interessen fra de øvrige 
nordiske lande er ikke voldsom, 
men sagen er ikke afsluttet. 

Nordisk Referenceinterval 
Projekt (NORIP)
Erfaringerne fra indførelse af 
NORIP referenceintervaller 
for enzymer har fået DSKB og 
dets videnskabelige udvalg for 
kvalitetssikring til at benytte 
en anden fremgangsmåde for 
de øvrige komponenter i pro-
jektet. Efter rådgivning fra det 
videnskabelige udvalg opfordrer 
DSKB alle danske laboratorier 
til at foretage bestemmelse af de 
aktuelle komponenter på DEKSs 
Referenceserum X og at indrap-
portere resultaterne til DEKS.  
Disse resultater vil herefter skabe 
grundlag for en vurdering af det 
videre forløb herunder tidspunkt 
for national overgang til NORIP 
referenceintervallerne og en sam-
let henvendelse til de instrument- 
og kitleverandører, som måtte 
give problemer ved indførelse af 
NORIPs referenceintervaller. 

Kongresser
I den forløbne periode har der 
været afholdt Nordisk Kongres 
i Klinisk Kemi i Malmø, hvor 
tre yngre kolleger fik selskabets 
støtte til deltagelse. DSKB vil 

Antallet af medlemmer pr 23.12.2003 8.3.2005
Ordinære medlemmer 255 238
Æresmedlemmer 4 4
Pensionerede, ikke fyldt 70 år 6 7
Seniormedlemmer 34 31
Ekstraordinære medlemmer 6 15
Firmamedlemmer 27 27
Korresponderende medlemmer 30 33
I alt 362 355

Noter, formandens beretning 2004-2005:

Medlemmer i perioden

Formandens beretning, fortsat:



www.bayerdiag.com
ADVIA, ADVIA LabCell, ADVIA CentraLink and ADVIA IMS are registered trademarks of Bayer HealthCare LLC. ©2004 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved. 

A FAMILY OF 
AUTOMATION/ 
INTEGRATION SOLUTIONS 

ADVIA® WORKCELL 

ADVIA® LABCELL®

ADVIA CENTRALINK®

ADVIA IMS® 800i

�

You can customize an automation solution to 
fit your lab, small to large. Connect seamlessly
with existing information systems. You’ll get
increased throughput with reduced errors to
raise the bar on productivity. 

Individual handling. Integrated automation.
That’s innovation in the real world, only from
Bayer HealthCare.

Individual sample treatment and integrated
automation for your throughput needs. 
With Bayer, you can have it all. 

Integrating ADVIA® immunoassay capabilities with
leading ADVIA chemistry reliability and efficient
networking, our integrated automation solutions
help you reduce costs while meeting your ever-
increasing customer expectations. 
�

ADVIA® Automation Systems

FPO

Ad_master_10.875x15.75  6/15/04  4:13 PM  Page 3



DSKB-Nyt 3/2005

7

Lise Bathum, valgt 2003
Marianne Benn (kasserer), valgt 2001
Linda Hilsted, valgt 2003
Steen Strange Holm, valgt 2003
Søren Ladefoged (sekretær), valgt 2001
Jørgen Hjelm Poulsen (formand), valgt 2001
Anne Schmedes, valgt 2003

Suppleanter:
Lars Ødum
Birgitte Reinholdt

Noter, formandens beretning 2004-2005:

DSKBs bestyrelse i perioden

En liste over udvalg og arbejdsgrupper under DSKB vil blive fremlagt til 
gennemsyn på generalforsamlingen.

Noter, formandens beretning 2004-2005:

Udvalg og repræsentanter

gerne takke vore svenske kol-
leger for en velorganiseret og 
spændende kongres. På kon-
gressen introducerede vi den 
kommende Nordisk Kongres 
i Klinisk Kemi i København, 
som afholdes fra den 14. til 17. 
juni 2006. Børge Nordestgaard, 
der er leder af kongressen i 
København, bistås af en komite 
bestående af Stig E. Bojesen, 
Ruth Frikke-Schmidt og Niels 
Fogh-Andersen. Kongressen vil 
omfatte videnskabelige resulta-
ter indenfor molekylær biologi 
og biokemi samt applikation 
af resultaterne i diagnostik og 
medicin. I forbindelse med kon-
gressen afholdes som sædvanligt 
”Astrup Prize Competition”.
Men inden afholdes den Danske 
Kongres i Klinisk Biokemi i 
Viborg fra den 24. til 26. maj 
med Axel Brock som ansvarlig 
leder. Kongressen vil omfatte 
to hovedtemaer, proteomics og 
proteiner samt klinisk biokemis 
rolle i klinisk epidemiologi. Der 
er åben for tilmelding på kon-
gressens hjemmeside. DSKB 
skal opfordre til at så mange 
af DSKB’s medlemmer møder 
frem som muligt og at deltagelse 

prioriteres højt af afdelingsle-
delserne. DSKB vil gerne takke 
udstillerne for deres opbakning 
til kongressen.

Samarbejde med DANAK
DSKB har intensiveret samar-
bejdet med DANAK i lyset af 
den stigende interesse for akkre-
ditering af klinisk biokemiske 
afdelinger. DSKB er repræsen-
teret ved Anders Johnsen i det 
såkaldte Sektorudvalg. Det er et 
udvalg nedsat under DANAK, 
som har til formål at sikre et godt 
samarbejde mellem DANAK og 
laboratoriespecialerne. DSKB’s 
formand er som amtskommuner-
nes repræsentant også repræsen-
teret i udvalget. Under udvalget 
er nedsat en klinisk biokemisk 

arbejdsgruppe (Linda Hilsted, 
Lisbeth Mortensen, Poul Jørgen 
Jørgensen, Lars Ødum og Jørgen 
Hjelm Poulsen), som skal bistå 
DANAK i den praktiske fortolk-
ning af diverse standarder. Som 
det første resultat af dette arbejde 
er netop udgivet DANAKS Ret-
ningslinje 6 om ”Validering af 
måleprocedurer (metodevalide-
ring) i klinisk biokemiske labora-
torier”. Retningslinjen fastlægger 
DANAK’s fortolkning af kravene 
i DS/EN ISO/IEC 17025:2000 
og DS/EN ISO 15189: 2003 for 
klinisk biokemiske laboratorier, 
vedrørende  metodedokumente-
ring. Desuden har DSKB indført 
to årlige møder mellem bestyrel-
sen og Anne Cathrine Bollerup, 
fra DANAK, til drøftelse af 

generelle problemer ved akkre-
ditering. Bestyrelsen skal derfor 
bede laboratorierne henvende sig 
med problemer af denne karakter, 
som bestyrelsen kan tage op med 
DANAK. Endelig har DSKB 
taget initiativ til at drøfte IVD 
direktivets betydning for akkredi-
teringsarbejdet med industrien og 
DANAK.

Afslutning
I forbindelse med generalfor-
samlingen skal der vælges 3 nye 
medlemmer til bestyrelsen idet 
Marianne Benn, Søren Lade-
foged og formanden falder for 
4-årsreglen. Formanden vil gerne 
takke bestyrelsen for et godt og 
inspirerende samarbejde i den 
forløbne periode og skal ønske 
den ny bestyrelse alt mulig held 
og lykke med videreførelsen 
af DSKB. Jeg vil også takke 
Klinisk Kemisk Afdeling, H:S 
Frederiksberg Hospital, fordi de 
så beredvilligt har lagt faciliteter 
til gennemførelse af møderne. 
Endelig takker bestyrelsen de 
mange medlemmer, som på for-
skellig vis har bidraget til selska-
bets aktiviteter, og diagnostika 
firmaerne, som DSKB også har 
et godt og konstruktivt samar-
bejde med.  

Formandens beretning, fortsat:
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Budget for DSKB 2005     
 

 Resultat 2003 Resultat 2004 Budget 2005

Indtægter     
  
Kontingenter 115000 112450 112000
Overskud kongres 0 74826 30000
Renteindtægter/obligationer 91049 80761 80000
Annonceindtægter 162700 173350 180000
     
   
Indtægter i alt 368749 441387 402000

 
     
  
Udgifter     
   
Medlemsblad 100189 205929 210000
     
   
Møder og udvalg     
  
Ordinære møder 41646 27955 38000
Udvalgsmøder 66776 29805 35000
Bestyrelsesmøder/aktiviteter 38880 26190 32000
Internationale/nordiske møder 14780 0 14000
Kontingenter, internationale 10054 32309 18000
Tilskud til kongresser 10317 21638 28000
     
   
Løn og administration     
 
Anskaffelse af EDB 13960 0 10000
Revision 9449 13234 14000
Web-master/hjemmeside 108662   
Øvrige udgifter 4174 1918 3000
     
   
Udgifter i alt 418887 358978 402000

 
     
  
Indtægter i alt 368749 441387 402000
Udgifter i alt 418887 358978 402000

 
    
Årets resultat -50138 82409 0

Budget 2005
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Årsregnskab 2004
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Jeg kom hjem fra Bergen i går aftes fra møde 
i Nordisk Forening for Klinisk Kemi. Den lil-
le flyvemaskine sled sig op mod snetykningen 
og lettede ind over fjeldene mod Sandefjord 
og videre mod Kastrup. Men vi burde være 
sejlet hjem. Bergen luner sig i Golfstrøm-
men og strutter af maritim selvfølelse. De 
gamle pak- og last-huse fra Hansetiden står 
endnu, restaurerede og turistvenlige, fyldt 
med restauranter, hemsløjd og atmosfære. Her 
sad vi lørdag aften i fælles nordisk forbrød-
ring uden for EU og hyggede os efter dagens 
møde. Og vi pratade en gang nordisk sludre-
sprog som Jarkko fra Finland var bedst til. Per 
fra Malmø er svært umulig at forstå. Mærke-
ligt at de ikke har lært lidt Østerbro accent på 
den anden side af sundet.
Kristian Bjerve fra Trondheim gav mig et 
grundrids af Klinisk biokemis situation i 
Norge. Et sundhedsvæsen bygget op omkring 
5 regioner baseret hovedsageligt på statslige 
bevillinger og regulering fra Sundhedssty-
relsen. Fusioneringer og sygehusnedlæg-
gelser. Overlægesubspecialisering. Tidligere 
rekrutteringsproblemer til faget er nu vendt, 
men/og det er kvinder der søger specialistud-
dannelse nu. Bløde kompetencer på vej ind 
i speciallægeuddannelsen… Det lød bekendt 
alt sammen, selvom det var på norsk. På trods 
af temperaturer omkring frysepunktet var 
gaderne i centrum præget af folkeliv i de sene 
aftentimer. Overalt stod folk uden for cafeer 
og restauranter og småsnakkede. Flere steder 
under gasvarmere eller under interimistiske 
baldakiner. Bergen er Nordens Paris siger de 
i Norge. Generelt rygeforbud stimulerer også 
de udendørs sysler.

NFKK holder ca. ét møde om året. Konti-

nuiteten og indholdet udgøres derfor ikke 
af bestyrelsen, men af de aktiviteter der er i 
gang: SJCLI med Tor Arne Hagve i spidsen 
får tilpas med manuskripter. Der er planlagt to 
temanumre (Diabetes og Hæmoglobinopati). 
Klinisk Biokemi i Norden ledes af en entusia-
stisk gruppe med Palle i spidsen, de første to 
numre i 2005 er planlagt og det går fint med 
økonomien på grund af annonceindtægter. 
Diagnostikfirmaerne siger at det er et blad 
der bliver læst, og de ved nok hvad de bruger 
deres penge på. 
Pål Rustad orienterede om NOBIDA bio-
banken. Alle henvendelser om udlevering af 
prøvemateriale er efterkommet, men der er 
stadig meget materiale tilbage og holdbarhe-
den er ikke evig. Jeg kunne ikke lige se nogle 
danske projekter der havde ansøgt om mate-
riale. NORIPs arbejde er ved at være færdigt. 
Gruppen fortsætter dog – mest for at forholde 
sig til de spørgsmål og diskussioner der uvær-
geligt kommer/vil komme i forbindelse med 
implementering af referenceområderne. Jeg 
vil forslå at DSKB eller DSKBs kvalitetssik-
ringsudvalg prøver at samle de danske erfa-
ringer, gode som dårlige og diskuterer dem 
med NORIP – det er allerede sket i Sverige.
Det nordiske referenceintervalprojekt har 
allerede medført at der er kommet efterspørg-
sel efter gode referenceintervaller for børn. 
NFKK har kapret Søren Ladefoged og Nete 
Hornung til at indkalde til et fælles nordisk 
møde der skal initiere og koordinere et pro-
jekt til etablering af gode pædiatriske referen-
ceintervaller.
NFKK diskuterede også om der var basis for 
at etablere et egentligt internetbaseret diskus-
sionsforum for nordiske klinisk biokemikere. 
Anders Kallners mail-base opfylder nok 

en del af behovet for gensidig information, 
selvom platformen ikke er optimal som debat-
forum. 
NORFOND er en sum penge der administre-
res af NFKK som stammer fra det hedengang-
ne Nordkem. Fælles nordiske projekter kan 
søge om finansiel støtte og ansøgningsfristen 
næste gang er 1. juli 2005 (se opslag i næste 
nummer af KBN). Der er afsat ca. 100.000 kr. 
til uddeling, så fornuftige ansøgninger i lejet 
30-50.000 kr. vil have gode chancer. 
Jeg refererede hvad jeg vidste om planlæg-
ningen af den Nordiske kongres i København 
2006 og Jarkko Ihalainen informerede om den 
næste Nordiske kongres i Helsinki 2008.
NFKK besluttede også at etablere et fælles 
nordisk kursus i kommunikation for læger 
under specialist-uddannelse. Kurset kommer 
til at løbe af stablen 25.-28. august 2005 og 
vil med udgangspunkt i Ystad foregå på sejl-
båden Helene (se billedet). Kurset finansieres 
af NFKK og – synes jeg – passer glimrende 
ind i vores nye kompetence-fyldte special-
læge-uddannelse. Der bliver i alt 16 pladser 
som fordeles geografisk, så det er bare med 
at søge (for yderligere oplysninger se www.
dskb.dk).

Og så sagde Kristian fra Trondheim for øvrigt 
at i Norge får man 19.000 gode norske kroner 
af staten for et medforfatterskab på en inter-
national videnskabelig artikel. Oliepenge eller 
ej, ny løn eller ej, det var måske noget for 
Helge Sander at tænke over.

Nordisk forening for Klinisk Kemi  
for fulde sejl
Holger Jon Møller, Klinisk Biokemisk Afd., Århus Sygehus, E-mail: hjmol@as.aaa.dk
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7. Danske Kongres i Klinisk Biokemi
24. – 26. maj 2005 i Viborg

Det faglige program kommer til 
at omhandle to hovedtemaer:
•  Proteomics og proteiner (24. 

og 25. maj)
•  Klinisk biokemis rolle i klinisk 

epidemiologi (26. maj)

Deltagerne opfordres til at 
indsende abstracts til postertil-
melding via kongressens hjem-
meside.

Sidste frist for indsendelse er fre-
dag den 29. april.
Blandt de fremsendte abstracts 
vil nogle blive udvalgt til mundt-
lig præsentation. 

Primo april måned vil medlem-
merne af Dansk Selskab for 
Klinisk Biokemi modtage et brev 
med det foreløbige videnskabe-
lige program.

I forbindelse med kongressen 
bliver der en stor firmaudstilling, 
hvor 33 firmaer med relation til 
klinisk biokemi er repræsenteret.

Tilmelding til kongressen sker 
via kongressens hjemmeside.
Kongresgebyr ved tilmelding til 
og med 15. april 2005 er 900 kr. 
Kongresgebyr ved tilmelding 
efter 15. april 2005 er 1200 kr.

Kongresgebyret dækker delta-
gelse i kongressen, frokost 25. og 
26. maj samt kongresmiddag
den 25. maj kl. 19.00 på Golf 
Salonen.

Der henvises i øvrigt til kongres-
sens hjemmeside, der kan findes 
på adressen: 
www.dskbkongres2005.dk,
hvor der findes tilmeldingsfor-
mular, oplysninger om hoteller 
og deadlines samt foreløbigt 
program.

Hotelreservation sker ved hen-
vendelse til Charlotte Kastbjerg, 

Viborg Turistbureau, telefon 
8725 3067,
e-mail: cka@visitviborg.dk  

Yderligere information kan ind-
hentes ved henvendelse på tele-
fon 8927 2950.

På kongreskomiteens vegne
Axel Brock  
axel.brock@sygehusviborg.dk 
Telefon: 8927 2042  
   
Erland Erlandsen
erland.erlandsen@sygehusviborg.dk
Telefon: 8927 2044

Velkommen til den 7. Danske Kongres i Klinisk Biokemi,  
som i år finder sted i Viborg.

DSKBs Uddannelsesudvalg II udbyder kurset: 
Blodets Syre-base balance/væske- og elektrolytforstyrrelser.

Tid:  31. maj - 2. juni 2005
Sted:  Vejlefjord Kursuscenter
Kursusledere:  Jørgen Thode og Steen Strange Holm
Program:  Se www.dskb.dk
Målgruppe:  Kurset er godkendt af Uddannelsesudvalg 2, som 

valgfrit kursus til specialistuddannelsen for ikke-
lægelige akademikere beskæftiget inden for klinisk 
biokemi. Det maksimale deltagerantal er 25 perso-
ner, og ikke-lægelige akademikere beskæftiget inden 
for klinisk biokemi har fortrinsret. Ledige pladser 
tilbydes læger, bioanalytikere eller andre med inte-
resse for kurset. 

Kursusafgift:  Kursusafgiften er 5500 kr. inkl. ophold og forplej-
ning. Deltagere fra firmaer betaler den fulde pris på 
6500 kr. 

Tilmelding foretages skriftligt til:
Kemiker, ph.d. Steen S. Holm
Klinisk biokemisk afd.
Holbæk Sygehus
4300 Holbæk
E-mail: chstho@vestamt.dk

FÅ LEDIGE PLADSER   FÅ LEDIGE PLADSER    FÅ LEDIGE PLADSER

Kursus: Blodets Syre-base balance/væske- og 
elektrolytforstyrrelser



When it has to be right 
the fi rst time, every time.
That’s cobas!

Roche a/s 
Diagnostics Division
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
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Lise Bathum,  
E-mail: l.bathum@ouh.fyns-amt.dk

Marianne Benn (kasserer),  
E-mail: m.benn@rh.dk

Linda Hilsted,  
E-mail: hilsted@rh.dk

Steen Strange Holm,  
E-mail: chstho@vestamt.dk

Søren Ladefoged (sekretær),  
E-mail: ovl08sla@as.aaa.dk

Jørgen Hjelm Poulsen (formand),  
E-mail: joergp@vestamt.dk

Anne Schmedes,  
E-mail: asch@vs.vejleamt.dk

DSKB’s bestyrelse består af:

På grund af 7. Danske Kongres i Klinisk Biokemi bliver det tidligere 
annoncerede ERFA-3 møde flyttet til den 19. maj, men stadig på Frede-
ricia Sygehus.

Akkreditering er stadig et varmt emne på de klinisk biokemiske afde-
linger. En stor hjælp under akkrediteringsprocessen er udveksling af 
erfaring med andre laboratorier i samme situation. For efterhånden 
5-6 år siden blev der således etableret en erfaringsudvekslingsgruppe 
(ERFA-gruppe) af de på dette tidspunkt interesserede laboratorier. 
Siden blev der også etableret en ERFA-2 gruppe. Begge grupper har 
været succesrige, idet fremmødet hver gang er tæt på 100%.

Under UUII’s kursus om akkreditering (februar 2005) var der fra flere 
laboratorier interesse for at etablere et nyt netværk, ERFA-3. Det er 
derfor planlagt, at repræsentanter for interesserede klinisk biokemiske 
afdelinger mødes for at starte ERFA-3 op. 

Tid: 19. maj 2005. (Dato ændret i forhold til tidligere opslag 
 pga. 7. Danske Kongres i Klinisk Biokemi).
Sted: Fredericia Sygehus
Tilmelding:   Poul J. Jørgensen, Odense Universitetshospital, 
 e-mail poul.jorgen.jorgensen@ouh.fyns-amt.dk
Frist: Tilmelding senest d. 10. maj 2005. Oplys afdeling og   
 antal deltagere.

Det bliver sandsynligvis sidste chance for at deltage i ERFA-samar-
bejde om akkreditering, så giv det en ekstra overvejelse!

Course on Evidence-Based Laboratory Medicine organised by the 
Committee on Evidence-Based Laboratory Medicine of IFCC, Septem-
ber 21st-24th, 2005, Budapest, Hungary

IFCC/Beckman Coulter Flow Cytometry Course: Strategies for the 
diagnostic Monitoring of the specific Immune Response, October 6th-
9th, 2005, Bremen, Germany

For more information: www.ifcc.org

Nyt medlem af DKSB
 
Ordinært medlem:
Introduktionsreservelæge, Mikkel Helleberg Dorff, Frederiksberg 
Hospital

MedlemsNYT - deadlines
Indlæg kan sendes til DSKBs akademiske sekretær, med følgende 
deadlines:
Blad nr. 4-2005 (udsendes ultimo august) 5. august 2005

NY DATO – NY DATO

ERFA-gruppe om akkreditering
Poul Jørgen Jørgensen, Afd. KKA, Odense Universitetshospital

Announcing two forthcoming IFCC courses
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Helt fremme 
på banen med...

RAMCONs 24 medarbejdere er en del af Beckman 
Coulter  i Norden med 145 medarbejdere.

Sikkerhed og kvalitet
–  Closed tube sampling som det eneste 

kemisystem på markedet

– Centrifugerbare racks

– Ingen daglig vedligeholdelse

Høj produktivitet
– Op til 70 reagenspladser

– Op til 1440 test i timen

–  Over 100 metoder klar til brug

–  Åbent system til andre metoder

– nye fordele

Offi cial partner of

Vi kan i tæt samarbejde med Beckman 
Coulter tilbyde meget attraktive løsninger 
inden for immunkemi, klinisk kemi, 
hæmatologi og automatisering.

Beckman Coulter præsenterer 2 nye 
medlemmer af UniCel® familien. 
Første medlem var UniCel® DxI 800 til 
immunkemi, og nu er UniCel® DxC 600 og 
UniCel® DxC 800 til klinisk kemi kommet. 

UniCel® -
nu også til klinisk kemi

Se UniCel DxC

og mød os på EuroMedLab

2005 i Glasgow
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2005
8. -12. maj EUROMEDLAB 2005:16th IFCC-FECC European Congress of  
 Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. ‘Focus 2005’  
 National Meeting of the Association of Clinical Biochemists,  
 Glasgow, Scotland (www.glasgow2005.org).
19.-23. juni 2nd Nucleic Acid Chemical Biology (NACB) Symposium:  
 Novel Synthetic Nucleic Acids and the Targeting of Biolo- 
 gically Important RNAs University of Southern Denmark,  
 Odense  
 (www.sdu.dk/Nat/Chem/Centre/NAC/Symposium/index.htm)
26.-30. juni 29th International Symposium on High Performance Liquid  
 Phase Separations and Related Techniques, Stockholm,  
 Sweden (www.hplc2005.com).
26. juni-1. juli 24th congress of the European Academy of Allergy and Clini- 
 cal Immunology (EAACI) and 19th Congress of the World  
 Allergy Organization (WAO), Munich, Germany  
 (www.congrex.com/wac2005).
27. juni.-3. juli Diabetes Today: Endocrine Disease Meets Cardiovascular  
 Disease, Copenhagen, Denmark  
 (E-mail juliez@baptisthealth.net).
24.-28. juli XIX International Congress of Clinical Chemistry (ICCC),  
 IFCC/AACC 2005 Annual Meeting, Orlando, Florida, USA  
 (www.aacc.org/2005AM/). 
 

2.-7. juli 30th FEBS Congress - 9th IUBMB Conference: The Protein  
 World - Proteins and Peptides: Structure, Function and Orga- 
 nization, Budapest, Hungary (www.febs-iubmb-2005.com)
6.-12. aug. XXth ISTH Congress with 51st Annual SSC Meeting, Sydney,  
 Australia (www.isth2005.com)
21. –24. aug. 2th European Congress on Biotechnology: Bringing Genomes  
 To Life, Copenhagen, Denmark (www.ecb12.dk/).
3.-7. sept 7th European Congress of Endocrinology, Göteborg, Sweden  
 (www.ece2005.com)
11.-13. sept. 34th Annual Meeting of the American College of Clinical  
 Pharmacology Rockville, MD, USA (www.accp1.org).
11.-14. sept. 42nd Congress of The European Societies of Toxicology, Cra 
 cow, Poland (www.eurotox.com/).
12.-14. sept. British Society for Human Genetics Annual Conference, York  
 University (www.bshg.org.uk/york2005.htm). 
25.-29. okt. 55th Annual Meeting of The American Society of Human  
 Genetics, Salt Lake City, Utah, USA (www.ashg.org). 
 
2006
14.-17. juni  XXX Nordic Congress in Clinical Chemistry, Copenhagen 

(www.nfkk2006.ics.dk).

Kommende møder – Internationale 

DANSK SELSKAB FOR KLINISK BIOKEMI
www.dskb.dk

7. Danske Kongres i klinisk biokemi
Sted: Viborg
Tid Tirsdag d. 24. til torsdag d. 26. maj 2005

Møde nr. 388 i Dansk Selskab for Klinisk Biokemi:
Sted: Frederiksberg Hospital, Auditoriet
Tid: Fredag d. 9. september 2005 kl.14:15 - ca. 17:00

BIOKEMISK FORENING
www.biokemi.org

Møde  Symposium: From Human Genetic Disease to Protein 
Function

Sted:  Lundsgaard Auditoriet, Panum Institutet, Blegdamsvej 3, 
København

Tid:  Torsdag d. 7. april, 2005 14.15 – 18.00

Kommende møder – Nationale 

Mødekalender
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