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Dansk Selskab for 
Klinisk Biokemi

Medlemsmøde nr. 388:
Tid:  Fredag d. 9. september kl.14:15 - ca. 17:00.
Sted:  Auditoriet, Frederiksberg Hospital.
Mødeledere: Jens Rehfeldt

Program
Gastrointestinale Hormoner og Vækstfaktorer
14.15-14.20:  Introduktion. Jens F. Rehfeld, Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet
14.20-14.40:   Tarmglukagoner. Jens J. Holst, Medicinsk Fysiologisk Institut, 

Københavns Universitet, Panum Instituttet
14.40-15.00:  IGF-II, IMP og mavetarmkanal. Finn Cilius Nielsen, Klinisk Biokemisk afdeling, 
Rigshospitalet
15.00-15.20:   Trefoil peptider. Else Marie Vestergaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, 

Skejby Sygehus.
15.20-16.00:  Kaffepause.
16.00-16.20:  Chromograniner. Linda Hilsted, Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet
16.20-16.40:  Gastrin og CCK. Jens F. Rehfeld, Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet
16.40-17.00:   En klinisk gastroenterologisk vurdering af analysebehovet. Ove Schaffalitzky de 

Muckadell, Medicinsk Gastroenterologi, Odense Universitetshospital.

Nyt fra DSKBs bestyrelse
Hermed et udpluk af de sager, der er blevet behandlet ved bestyrelsesmødet op til udgivelsen af 

MedlemsNYT.

•  Ved et bestyrelsesmøde mandag d. 30. maj 2005 
overtog DSKBs nye bestyrelse (se andet sted i 
bladet) hvervet fra den gamle.

•  DANAKS ”Rådgivende Sektorudvalg for sund-
hedsområdet og det retsmedicinske område” 
har nedsat et underudvalg for genetik. DSKBs 
bestyrelse har indstillet Lise Bathum som 
DSKBs repræsentant i underudvalget. Udvalget 
skal bl.a. se på retningslinier for akkreditering 
af molekylærgenetiske analyser.

•  Steen Strange Holm er udtrådt af DSKBs besty-
relse grundet jobskift pr. 1.6. Suppleant, kemi-
ker Birgitte Reinholdt er trådt ind i bestyrel-
sen i stedet for Steen.

•  Nyt mødekoncept for DSKB: Ved generalfor-
samlingen fik den ’nye’ bestyrelse mandat til at 
ændre mødestrukturen. Bestyrelsen stiler mod 
ét årligt forårs- og efterårsmøde af ca. 6 timers 
varighed med start om formiddagen.

•  DSKBs bestyrelse vil nedsætte en redaktions-
komite for MedlemsNYT.

•  ”Det rådgivende Sektorudvalg for sundhedsom-
rådet og det retsmedicinske område - DANAK: 

Underudvalg vedr. klinisk biokemi”. vil udar-
bejde forslag til DANAK retningslinier for 
akkrediterede laboratoriers metodelister 
(planlagt færdig efterår 2005) og for reference-
laboratorier i Danmark.

•  Karsten Hundborg er udnævnt til direktør for 
Den Danske Kvalitetsmodel. Klinisk biokemi 
indgår i kvalitetssikringen via de patientforløb, 
hvor faget er involveret.

•  Arbejdsgruppen, der står for løbende opdaterin-
ger af ”Klaringsrapport vedr. Antikoagulans-
behandling i kardiologien” er gået i gang med 
udarbejdelse af den 3. udgave. Jørgen Jespersen 
er DSKBs repræsentant i arbejdsgruppen.

•  Bestyrelsen har bevilget Anne-Mette Hvas, Kli-
nisk Biokemisk Afd., Skejby Sygehus kr. 5000 
til hendes deltagelse i den 5. international kon-
gres om homocysteine metabolisme i Milano, 
26.-30. juni 2005.

På den afgående bestyrelses vegne 
Søren Ladefoged
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A b s t r a c t s

Abstracts til DSKB’s medlemsmøde 388:

RNA lokalisering er afgørende for dannelse af 
morfogene gradienter og cellulær polarisering 
under embryogenesen. Vi har for nogle år siden 
identificeret en familie af RNA bindende proteiner 
kaldet IMP. IMP udtrykkes fortrinsvis under foster-
udviklingen og inaktivering af IMP ekspressionen 

forårsager dværgvækst og hypoplasi af mave- 
tarmkanalen. Nyere undersøgelser tyder samtidigt 
på at IMP kan spille en rolle for cellemigration og 
udvikling af kræft via regulation af invadopodier. 
Resultaterne illustrerer RNA bindende proteiners 
centrale betydning for udviklingen og nye data 

vedrørende proteiners virkningsmekanismer vil 
blive præsenteret.

Finn Cilius Nielsen
Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet

IGF-II, IMP og mavetarmkanal

Trekløverpeptider (Trefoil Factors: TFF1, TFF2 og 
TFF3) er en familie af peptider, som hovedsageligt 
dannes af mucinproducerende celler i mavetarm-
kanalen og secerneres i tarmlumen sammen med 
mucin. Trekløverpeptiderne antages at have stor 
betydning for beskyttelse og opheling af slimhin-

den i mavetarmkanalen, hvor de hurtigt opregule-
res i randzonen af beskadiget tarmmucosa. Både 
oralt og parenteralt administreret rekombinant 
trekløverpeptid øger slimhindens resistens og 
accelererer opheling af eksperimentelt inducerede 
ulcerationer af tarmslimhinden. Virkningsmekanis-

men bag trekløverpeptidernes beskyttende effekt 
er uafklaret.

Else Marie Vestergaard 
Klinisk Biokemisk Afdeling, Skejby Sygehus

Trekløverpeptider

Chromogranin A er et af medlemmerne af granin-
familien af sure, soluble, sekretoriske proteiner, der 
forekommer udbredt i organismen i sekretoriske 
vesikler i neuroendokrine celler. Talrige biologiske 
funktioner for graninerne er blevet foreslået, heri-
blandt en funktion som ’chaperone’ for proteiner, 
der sorteres til reguleret sekretion, men egentlige 
hormonelle funktioner er ikke bevist. Den udbredte 
forekomst i neuroendokrint væv af chromogra-
nin A og fragmenter heraf gør dem til nyttige 

immunhistokemiske markører ved neuroendokrin 
tumordiagnostik, herunder af carcinoider, endokrine 
pankreastumorer mv. Også som plasmamarkør for 
en række neuroendokrine tumorer er chromogranin 
A en god kandidat, men da tumorvævets proces-
sering af  proteiner ofte er heterogen og inkomplet, 
er det afgørende, hvilke chromogranin fragmenter 
analysen bestemmer.  Vi har tidligere udviklet et 
panel af sekvensspecifikke immunassays rettet 
mod forskellige regioner af chromogranin A m.h.p. 

plasmamålinger til diagnosticering og monitorering 
af disse tumortyper. Ét af disse, rettet mod chro-
mograninsekvensen CgA(340-348), har især vist 
sig at have en høj diagnostisk sensitivitet over for 
flere af tumortyperne og anvendes nu rutinemæs-
sigt i behandlingskontrollen af bl.a. patienter med 
carcinoidtumorer.

Linda Hilsted 
Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet

Chromogranin A og neuroendokrine tumorer i mavetarmkanalen

De beslægtede peptidhormoner (og vækstfakto-
rer), gastrin og cholecystokinin (CCK) regulerer 
sekretionen af mavesyre og pankreasenzymer, 
vækst af mavetarmslimhinden samt galdeblære- og 
tyndtarmsmotilitet. Deres gener udtrykkes også 
i hjernen, hvor peptidprodukterne er potente 
neurotransmittere. Generne er promiskuøse i den 

forstand, at de endvidere udtrykkes i maligne 
tumorer. Peptidkoncentrationerne i plasma kan 
derfor bruges til tumordiagnostik, lokalisering og 
behandlingskontrol. Det er imidlertid et problem, at 
proCCKs og progastrins modning er kompleks og 
modningsprocessen svækket i malignt væv. Mange 
analysemetoder for gastrin og CCK måler derfor 

ikke eller i begrænset omfang tumorekspressio-
nen. Problemet anskueliggøres for gastrinomer og 
Ewing sarkomer.

Jens F. Rehfeld
Klinisk biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Gastrin og cholecystokinin som tumormarkører
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1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog 
traditionen tro Erik Magid som dirigent. 
Erik Magid blev valgt med akklamation og 
konstaterede herefter, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt og varslet i MedlemsNYT 
nr. 3 2005. Dirigenten gav herefter ordet til 
formanden.

2. Forelæggelse af formandens beretning.
Formanden fremlagde formandsberetningen 
som er trykt i MedlemsNYT nr. 3 2005, 
hvortil der henvises. 

Efter fremlæggelse af formandsberetningen 
roste Erik Magid den høje kvalitet af 
indlæggene ved DSKBs medlemsmøder. 
Herefter efterlyste dirigenten kommentarer 
fra DSKBs arbejdsgrupper og udvalg. 
Anders Johnsen kunne fortælle, at 
etableringen af den nye forening ”Dansk 
Naturvidenskabelig Forum (DNF)” på 
initiativ af Steen Gammeltoft af forskellige 
årsager ikke var kommet så langt. Det er 
meningen af DNF skal fungere som en 
paraplyorganisation for et bredt udsnit af 
videnskabelige interesseorganisationer 
indenfor naturvidenskab mhp. at drøfte 
forskningspolitik på tværs af universiteter, 
sektorforskningsinstitutioner og virksomheder. 
Jens Rehfeld påpegede, at der vil opstå et 
vist overlap mellem de interesser som DNF 
vil varetage og de som i forvejen varetages 
Danmarks Naturvidenskabelige Akademi. 
Formanden konkluderede, at den kommende 
bestyrelse måske bør genoverveje DSKBs 
engagement i DNF. 
Axel Brock henledte opmærksomheden på 
den snarligt forestående Danske Kongres i 
Klinisk Biokemi i Viborg 2005 og henviste 
til kongressens hjemmeside som kan nås via 
www.dskb.dk. 
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke 
var flere spørgsmål til formandens beretning 
og at den kunne betragtes som godkendt.

3. Eventuelle meddelelser fra udvalg, 
dannet i henhold til vedtægternes ‘’7-10.
Under dagsordenens punkt 3 kunne dirigenten 
konstatere, at der ikke var meddelelser fra 
udvalgsmedlemmer. Dirigenten benyttede 
dog lejligheden til at gøre de tilstedeværende 

opmærksomme på, at ansøgninger til 
overlægestillinger bør tilpasses de 7 roller 
i speciallægeuddannelsen, da de danner 
grundlaget for paragraf 14 bedømmelsen.

4. Eventuelle meddelelser fra 
repræsentanter, valgt i henhold til 
vedtægternes ‘6.
Som repræsentant for SJCLI’s fagredaktører 
kunne Axel Brock fortælle, at der er en 
stigende tilgang af gode manuskripter, hvilket 
formentlig har været medvirkende til, at 
tidsskriftet har en stigende impactfaktor. De 
redaktionelle arbejdsgange er rationaliseret 
så behandlingstiden for manuskripterne er 
faldet betydeligt. Fra medio 2005 vil man 
overgå til elektronisk håndtering af review-
processen, hvilket yderligere vil forkorte 
behandlingstiden. 

Da der ikke var flere indlæg i forbindelse 
med dagsordens punkt 4, gik man over til 
forelæggelsen af selskabets regnskab.

5. Forelæggelse af det reviderede 
regnskab.
Kassereren gennemgik hovedpunkterne 
i regnskabet for 2004 samt budgettet for 
2005, som det var trykt i MedlemsNYT nr. 3 
2005. Regnskabets resultat viste et overskud 
på kr. 82.409 som primært kunne tilskrives 
overskuddet fra den danske kongres i 2003. I 
forbindelse med gennemgangen af regnskabet 
havde selskabets valgte revisorer bedt om 
en uddybning af punkterne ”revision” samt 
”ordinære møder” og ”udvalgsmøder”. 
Kassereren kunne fortælle, at de øgede 
udgifter til revision skyldtes, at der  havde 
været brug for ekstra assistance til indkøring 
af nyt regnskabsprogram. De faldende udgifter 
til medlems- og udvalgsmøder skyldtes, at 
arbejdet med den nye speciallægeuddannelse 
var afsluttet. Kassereren henledte 
opmærksomheden på posten ”Klinisk Kemisk 
Forskning” som i en årrække har figureret 
med et uændret beløb i årsregnskabet. Beløbet 
stammede fra overskud ved Nordisk Kongres 
i Klinisk Kemi 1986 afholdt i Odense og blev 
i sin tid øremærket til DSKB-medlemmers 
forskning og kongresdeltagelse. Der er i 
en årrække ikke blevet brugt af midlerne, 
men den afgående kasserer ville gøre den 

nye bestyrelse opmærksom på midlernes 
eksistens og deres formål. Herefter fremlagde 
kassereren budgettet for 2005, hvor man 
forventer balance mellem indtægter og 
udgifter. 
Dirigenten takkede for den grundige 
gennemgang af DSKBs økonomisk forhold. 
Da der ikke var yderligere kommentarer eller 
spørgsmål kunne regnskabet herefter betragtes 
som godkendt.
6. Fastlæggelse af kontingenter.
Kassereren foreslog på baggrund af selskabets 
generelt gode økonomi, at kontingenterne 
blev fastholdt uændret (350 kr. for ordinære 
medlemmer, 1000 kr. for firmamedlemmer og 
100 kr. for korresponderende medlemmer). 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var 
indvendinger herimod og man gik over til 
næste punkt på dagsordenen.

7. Valg af formand.
Dirigenten meddelte at formanden Jørgen 
Hjelm Poulsen afgik efter tur og at bestyrelsen 
foreslog Linda Hilsted, Klinisk Biokemisk 
Afdeling, Rigshospitalet som ny formand 
for selskabet. Linda Hilsted valgtes med 
akklamation.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
–suppleanter.
Dirigenten meddelte, at læge Marianne 
Benn og læge Søren Ladefoged afgik efter 
tur. Bestyrelsen foreslog genvalg af læge 
Lise Bathum, Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Odense Universitetshospital, kemiker cand. 
polyt Steen Strange Holm, Klinisk Biokemisk 
Afdeling, Holbæk Sygehus og kemiker, cand. 
pharm Anne Schmedes, Klinisk Biokemisk 
Afdeling, Vejle Sygehus samt nyvalg af læge 
Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Århus Sygehus, læge Henrik Jørgensen, 
Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg 
Hospital og læge Nete Hornung, Klinisk 
Biokemisk Afdeling, Randers Centralsygehus. 
Suppleanterne læge Lars Ødum og kemiker 
Birgitte Reinholdt var ikke på valg. Da der 
ikke blev fremført modkandidater blev de 
nævnte valgt.
Jørgen Hjelm Poulsen tog herefter ordet og 
henledte forsamlingens opmærksomhed på 
Erik Magids mangeårige arbejde for klinisk 
biokemi både nationalt og internationalt og 

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Selskab 
for Klinisk Biokemi fredag d. 15. april 2005
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Kemiker, cand. pharm., 
Birgitte Reinholdt
Klinisk Biokemisk Afd.
Fredericia Sygehus
Dronningensgade 97
7000 Fredericia
Tlf: , Fax: ,
E-mail: birrei@fks.vejleamt.dk

Overlæge, dr. med.
Ulrik Gerdes
Klinisk Biokemisk Afd.
Århus Sygehus-NBG
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
Tlf: 8949 7307, Fax: 8949 7303,
E-mail: ovl08ug@as.aaa.dk

Kemiker, cand. pharm., Ph. D.
Anne Schmedes
Klinisk Biokemisk Afd.
Vejle Sygehus
Kabeltoft 25
7100 Vejle
Tlf: 7940 6512, Fax: 7940 6853,
E-mail: asch@vs.vejleamt.dk

Afdelingslæge, Ph. D.
Lise Bathum
Afd. KKA, Klinisk biokemi
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Tlf: 6541 2873, Fax: 6541 1911,
E-mail: lisebathum@dadlnet.dk;
l.bathum@ouh.fyns-amt.dk

Akademisk sekretær
Overlæge, Ph. D.
Nete Hornung
Klinisk biokemisk afd./Blodbank
Randers Centralsygehus
Skovlyvej 1
8900 Randers
Tlf: 8910 2383, Fax: 89 10 32 13,
E-mail: neh@rc.aaa.dk

Formand
Overlæge, dr. med.
Linda Hilsted
Klinisk Biokemisk Afd.
H:S Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 3545 2016, Fax: 3545 4640,
E-mail: hilsted@rh.dk

Kasserer
1. reservelæge, Ph. D.
Henrik Løvendahl Jørgensen
Klinisk Biokemisk Afd.
H:S Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf: 3531 2645, Fax: 3531 3955,
E-mail: hlj@dadlnet.dk

Suppleant for lægerne
Ledende overlæge, dr. med.
Lars Ødum
Klinisk biokemisk afd./Blodbank
Amtssygehuset Roskilde
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
Tlf: 4630 2331, Fax: ,
E-mail: rslaod@ra.dk

Den nye bestyrelse

foreslog på bestyrelsens vegne, at Erik Magid 
blev udnævnt til æresmedlem af DSKB. 
Erik Magid blev valgt med akklamation og 
formanden ønskede ham tillykke. Erik Magid 
takkede for æresbevisningen.

9. Valg af to revisorer.
Dirigenten meddelte at selskabets to valgte 
revisorer Jørgen Dyerberg og Anders Johnsen  
havde indvilliget i at fortsætte. Da der ikke 
blev fremført andre kandidater, blev de valgt. 

10. Evt.
Formanden nævnte under dette punkt at 
bestyrelsen i forlængelse af drøftelser ved 
seneste generalforsamling havde set på 
mulighederne for bioanalytikers optagelse som 
ordinære medlemmer af DSKB. Bestyrelsen 
var kommet frem til følgende:
•  Bestyrelsen ønsker for nærværende ikke at 

ændre selskabets vedtægterne.

•  Bestyrelsen foreslår oprettelse et 
kontaktudvalg mellem Laboratoriemedicinsk 
Selskab for Bioanalytikere (LSB) og DSKB 
bestående af en bioanalytiker udpeget af 
LSB og en DSKB repræsentant udpeget af 
bestyrelsen.

•  Bestyrelsen foreslår, at man fortsat foretager 
en individuel vurdering af ansøgere som 
ikke umiddelbart falder inden for selskabets 
sædvanlige målgruppe, men som ønsker 
ordinært medlemskab.

Dirigenten udbad sig herefter kommentarer 
fra forsamlingen. Palle Wang fandt fortsat 
at bioanalytikere bør have adgang til at 
blive ordinære medlemmer af DSKB. Jens 
Rehfeld foreslog, at man i større omfang 
gør bioanalytikerne opmærksomme på 
mulighederne for at blive korresponderende 
medlemmer af DSKB og samtidig gør 
mere reklame for medlemsmøderne overfor 
bioanalytikerne på de Klinisk Biokemiske 

afdelinger f.eks. i form af plakater med 
mødeprogram. Desuden så Jens Rehfeld 
reglerne om individuel vurdering af ansøgere, 
der ønsker ordinært medlemskab, som 
løsningen på diskussionen Anders Johnsen 
syntes, at den nye bestyrelse skal tage 
kontakt til Laboratoriemedicinsk Selskab for 
Bioanalytikere for at sondere interessen for et 
kontaktudvalg.
Dirigenten konkluderede herefter, at der 
syntes at være opbakning til bestyrelsens 
forslag. Dirigenten takkede forsamlingen for 
god ro og orden og meddelte samtidig, at 
det var hans sidste medvirken ved DSKBs 
generalforsamling, idet han til næste år er 
trådt ind i pensionisternes rækker. Formanden 
takkede dirigenten for ledelsen og ønskede 
samtidig alle en god weekend.

Referent Søren Ladefoged.



Bayer-annonce

ADVIA Centaur voted #1 
in customer satisfaction 
by clinical laboratory 
managers. Again.
Why run ADVIA Centaur? Because nothing but 
the best will do. Once again, the ADVIA Centaur
has been voted number one by delivering 
precisely what laboratory managers want in an
immunoassay analyzer: reliability, throughput,
breadth of menu and value.

With ADVIA Centaur, you’ll be in the company 
of demanding fellow professionals who insist 
on exceptional performance. Nine out of ten 
say they’d recommend ADVIA Centaur to a 
colleague. Find out why they’re so enthusiastic. 

Proven performance and customer satisfaction.

That’s innovation in the real world, only from 

Bayer HealthCare.

ADVIA Centaur®

in two words.

www.bayerdiag.com
ADVIA Centaur is a registered trademark of Bayer HealthCare LLC. ©2004 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved.

Independent multi-client survey of clinical laboratory managers, conducted in 2003. Data provided by Enterprise Analysis Corporation (EAC), Stamford, Connecticut. 

ADVIA Centaur® Immunoassay SystemNUMBER ONE
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Ved DSKBs generalforsamling d. 15. april 
2005 blev ledende overlæge på Klinisk Bioke-
misk afd., H:S Amager Hospital Erik Magid 
valgt til æresmedlem af DSKB. DSKBs for-
mand Jørgen Hjelm Poulsen fremhævede ved 
udnævnelsen Erik Magids mangeårige arbejde 
for klinisk biokemi både nationalt og interna-
tionalt. Erik Magid har været iværksætteren og 

samtidig den faste støtte og kontinuerlige figur 
i vort faglige netværk. I flæng skal blot næv-
nes aktiviteter som IFCC, Science Commit-
tee, Quality Assurance Development Project, 
Master Course in management and education, 
DSKB-relateret arbejde og hertil evidensbase-
ret medicin, klaringsrapporter, Sundhedssty-
relse, akkreditering - og man kunne blive ved. 

Så får man et billede af den vellidte kollega, 
som DSKB’s generalforsamling gjorde til sel-
skabets 4. æresmedlem”.

Søren Ladefoged

Erik Magid æresmedlem af DSKB

Den 7. Danske kongres i Klinisk Biokemi 
fandt sted i smukke omgivelser i Viborg. I alt 
var der 150 deltagere og tilmeldt 37 udstillere. 
Hovedemnet var massespektrometri samt pro-
teom analyser som blev grundigt gennemgået 
og diskuteret. Indledningsforedraget af Ole 
Nørregaard Jensen var en fremragende og visi-
onær oversigt over emnet og talrige efterføl-
gende indlæg koblede metoderne til kliniske 
problemstillinger. Indlæggene viste at disse 
teknikker vil give muligheder for forbedret kli-

nisk biokemisk diagnostik, men også at vejen 
til klinisk brug er lang og tung. Metoderne er 
behæftet med en massiv variation, signal/støj 
forholdet er i de fleste tilfælde uacceptabelt 
lavt, svarafgivelsen er baseret på proteinmøn-
stre og vil formentlig blive i form af en risiko 
vurdering. Kongressens sidste dag bød på en 
introduktion til Klinisk Epidemiologi samt 
eksempler på anvendelse af laboratoriedata i 
klinisk forskning. Afslutningsvis blev uddan-
nelsesreformen for uddannelse af speciallæger 

livligt diskuteret i et lille forum, der desværre 
manglede deltagelse af de unge i specialet. 
Især var der bekymring for hvorvidt reformen 
sikrer at specialets akademiske niveau holdes. 
Samlet var det en levende kongres og besty-
relsen ønsker at takke kongressens arrangører 
samt udstillere og sponsorer. Vi ser frem til 
den 8. Danske Kongres i Århus.

På bestyrelsens vegne Lise Bathum

7. Danske Kongres i Klinisk Biokemi
Viborg d. 24.-26. maj, 2005

Hermed et udpluk af de sager, der er blevet behandlet ved seneste UU2 
møde som fandt sted 8. april 2005.
•  Erik D. Lund (formand), Steen Holm, Anne Charlotte Jæger, Søren 

Ladefoged og Helle T. Kristensen (sektretær) deltog.
•  DSKB har udpeget Søren Ladefoged som nyt lægeligt medlem af UU2.
•  Frode Engbæk, Anne Schmedes og Marta Stahl fik godkendt deres 

videreuddannelse for kemikere inden for klinisk kemi.
•  To diplomingeniører (bacheloruddannelse) ønsker at gennemføre 

videreuddannelsen til klinisk biokemiker. Da adgangskravet til 
videreuddannelsen er en relevant kandidatuddannelse, er det ikke 
umiddelbart muligt.

•  Planlagte af UU2-kursusaktivitet.
År 2005: 
•  Endokrinologi 1.-3. november 2005 på Vejlefjord.
År 2006:
•  Metodevalidering forventes afholdt februar 2006 på Vejlefjord.

•  Tumordiagnostik og -markører forventes afholdt maj 2006 på 
Vejlefjord.

•  Inflammation, hjerte-kar sygdomme, allergi, autoimmune sygd. 
forventes afholdt november 2006 på Vejlefjord.

År 2007:
•  Administration
•  Organspecifik diagnostik

UU2 kursuset i akkreditering afholdt 1.-3. februar 2005 blev evalueret 
meget positivt af deltagerne.
Sundhedsstyrelsen har givet accept for, at kemikere nu kan deltage på 
A-kurser ved ledige pladser.
Næste møde afholdes 19. august 2005 kl. 10.30-14.30 i Vejle.

På udvalgets vegne Søren Ladefoged

Nyt fra DSKBs Uddannelsesudvalg 2 (UU2)



Roche CARDIAC proBNP
Når hastighed og nøjagtighed er afgørende

www.roche-diagnostics.com/npt

Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 HvidovreROCHE CARDIAC and ELECSYS are trademarks of Roche.

Roche Cardiac proBNP testen er hurtig og nøjagtig til hjælp ved
diagnosticering og vurdering af patienter mistænkt for hjertesvigt.
Testen anvendes sammen med Cardiac reader systemet.

Både hastighed og nøjagtighed er af afgørende betydning – få fordelen
ved kombinationen af, at testen kun tager 12 min. at udføre, og
nøjagtigheden (høj korrelation til Elecsys proBNP-testen*)

* Data fra multicenterevaluering af Roche CARDIAC proBNP; n=271

Roche CARDIAC proBNP – En ny spiller til et stærkt hold

Få mere information på telefonnummer 36 39 99 52, eller skriv til
npt.dk@roche.com

Nyhed!
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Dansk institut for ekstern kvalitetssikring for laboratorier i sundheds-
sektoren, DEKS, afholder igen i år Brugermøde i Odense den 21.-22. 
september. 

Programmet indeholder sessioner om: 

• Informationsformidling på laboratoriet
• Psykolog-foredrag om organisationssammenlægninger
• Akkreditering efter ISO 15189
• Undervisningssession
• Kvalitetssikring i almen praksis
• Thyreoideahormoner
• Klinisk mikrobiologi
• Klinisk immunologi
Der vil være posterudstilling og udstilling af apparatur og utensilier.

Tid:
Brugermødet starter den 21. september kl. 14.00 og slutter den 22. 
september kl. 16.00.

Sted: 
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Pris:  
1300,- kr. for ansatte i sundhedssektoren 
(rabat ved tilmelding inden 30/6) 

Tilmelding: 
www.deks.dk, hvor tilmeldingsformular findes. Forhåndsbestilling er 
nødvendig.

DEKS Brugermøde 2005

Tid: 
1.-3. november 2005

Sted:
Vejlefjord Kursuscenter

Kursusledere: 
Henrik L. Jørgensen og Anne Charlotte Jäger

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 personer, og 
ikke-lægelige akademikere beskæftiget inden for klinisk biokemi har 

fortrinsret. Ledige pladser tilbydes læger, bioanalytikere eller andre med 
interesse for kurset. 

Kursusafgift:
Kursusafgiften er 5500 kr. incl. ophold og forplejning. Denne lave pris 
muliggøres, fordi flere firmaer sponsorerer kurset. Deltagere fra andre 
firmaer end de sponsorerende betaler den fulde pris på 6500 kr.   

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest den 16. september 2005 til 

cand.scient., ph.d. Anne Charlotte Jäger
Klinisk Biokemisk afdeling
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
E-mail: Anne.Charlotte.Jaeger@hh.hosp.dk

Tid: 
10. - 14. okt 2005.

Sted: 
Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. 

Målgruppe: 
Laboratorier på sygehuse, der ønsker at indføre standarden DS/EN ISO 
15189 på laboratoriet.

Pris: 
Kr. 17.995,- ekskl. moms, dækker kursusmaterialer og forplejning i løbet 
af dagen.

Program: 
Se www.ds.dk/2414

Dansk Standard udbyder kurset:

Auditorkursus - Kvalitet og kompetence i medicinske 
laboratorier

DSKB´s Uddannelsesudvalg II tilbyder

Kursus i Endokrinologi
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www.ramcon.dk

RAMCONA/S
Bregnerødvej 132, DK-3460 Birkerød
Tlf.: +45 45 94 20 00, Fax: +45 45 94 20 02
E-mail: ramcon@ramcon.dk 

ISO 9001:2000

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
4. – 9. sept.  The XVIII International Symposium on Glycoconjugates - 

Glyco XVIII. Firenze, Italy  (www.glycoxviii.com/sciProg.php)
11.-13. sept.  VII Czech National Congress of Clinical Biochemistry,  

Olomouc, Czech Republic (www.cbttravel.cz/cskb05)
25.-29. okt.  55th Annual Meeting of The American Society of Human 

Genetics, Salt Lake City, Utah, USA (www.ashg.org).
31. okt.-4. nov.  International Congress of Nanotechnology 2005,  

San Francisco, USA (www.nanotechcongress.com).

2006
20 – 21. marts  11th Conference of The Quality Meetings: Automation and 

Quality, Antwerp, Belgien (http://www.qualityspotlight.com)
14.-17. juni  XXX Nordic Congress in Clinical Chemistry, Copenhagen 

(www.nfkk2006.ics.dk).
28 sept.- 2.okt.  III “Biologie Prospective” Santorini Conference 2006,  

Santorini Island, Greece (http://biol.prospective-conf.u-nancy.fr)

Kommende møder – Internationale 

DANSK SELSKAB FOR KLINISK BIOKEMI
www.dskb.dk

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

Joint Meeting:  
DANISH SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR 
BIOLOGY, DANISH STEM CELL RESEARCH DOCTORAL SCHOOL 
AND DANISH SOCIETY FOR FLOW CYTOMETRY
“Stem cells in basic and medical research” (http://www.biokemi.org)

Sted:  Gl. Avernæs, Helnæsvej, Ebberup, Fyn
Tid: Oktober 24 – 26, 2005

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK
Nationalt møde om arvelig cancer – med særlig fokus på colorektal 
cancer og mamma-ovariecancer  
(se program på www.dskb.dk)

Sted:  Odense Universitetshospital, Aarestrup auditoriet 
(Klinikbygningen)

Tid: Tirsdag d. 30. august kl. 9.30 – 15.30

Kommende møder – Nationale 

Ordinært medlem:
Introduktionsreservelæge Jolanta Klovaite,  
Klinisk Biokemisk afd., Århus Sygehus

Firmamedlem:
Ramcon A/S ved salgschef, Ivan Florie

Korresponderende medlem:
Bioanalytiker, Solvej Holm  Pedersen, Klinisk 
biokemisk afdeling, Psykiatrisk Hospital, Risskov

Nye medlemmer 

Lise Bathum,  
E-mail: l.bathum@ouh.fyns-amt.dk

Henrik Løvendahl Jørgensen (kasserer),  
E-mail: hlj@dadlnet.dk

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

Birgitte Reinholdt,  
E-mail: birrei@fks.vejleamt.dk

Nete Hornung (sekretær),  
E-mail: neh@rc.aaa.dk

Ulrik Gerdes,  
E-mail: ovl08ug@as.aaa.dk

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

DSKB’s bestyrelse består af:

MedlemsNYT - deadlines

Indlæg kan sendes til DSKBs akademiske sekretær, med følgende deadlines:
Blad nr. 5-2005 (udsendes ultimo september) 2. september 2005
Blad nr. 6-2005 (udsendes primo november) 7. oktober 2005



www.dpcweb.com

DPC Scandinavia, Sandvadsvej 1, 4600 Køge
Tel: 70 200 145 • Fax: 70 200 146 • E-mail: info@dpcweb.dk

A company on the move

Workcell in numbers
- 48 reagent positions available
- 9600 test capacity
- 350 sample tube capacity
- 400 tests per hour

Increase your productivity 
by linking IMMULITE systems!
• Single sample loading point
• Intelligent sample management
• Refl ex testing / dilutions 
• True STAT capability
• Single LIS interface
• Broad menu of immunoassays


