Formandens beretning 2022
ved formand for DSKB Mads Nybo
Kære medlemmer,
Jeg skal efter mit første år på posten som formand for DSKB prøve at gøre regnskab for, hvad der er sket i det
forgangne år i selskabet.
Og umiddelbart er det, der fylder mest, at Covid-epidemien er ovre – foreløbig … Det har for mange af os
betydet færre arbejdsopgaver i relation til nye analyser, der skal etableres akut, akutte krisemøder om
podestrategier, testcentre, der skal etableres og bemandes m.m. Og dertil kommer den Covid-relaterede
travlhed på sygehusene, sygdom blandt vores eget personale – og så hele vaccinerings-logistikken. Men hvor
vi har mærket det mest i vores selskab, er nok på mødeaktiviteten – eller mangel på samme. Mange har i
Covid-perioden opdaget, at det faglige fællesskab, vi får ifm. møderne, er vigtigt for vores faglige identitet og
fortsatte forsøg på at gøre tingene bedre, hurtigere – og måske billigere. Vores faglige netværk er utrolig vigtigt
og hjælper os, når vi lige skal finde ud af, hvordan man håndterer en nyopdaget interferens, hvorhenne en
sjælden analyse udføres, eller hvordan andre udfører parallelkontroller i almen praksis. Der er altid noget
spændende, vi kan spørge hinanden om! Som selskab er vores medlemsmøder derfor meget vigtige for os – så
vigtige, at det er noget, vi skal og vil bruge penge på. Det skal selvfølgelig balancere med den øvrige økonomi,
men det er et bevidst valg fra bestyrelsen, at vi skal betale for disse møder – noget, der kommer mere om ifm.
årsregnskabet.

Til denne faglighed og sociale aktivitet hører også de arbejdsgrupper, som er nedsat af DSKB. I det forgangne
år er arbejdet med misbrugsanalyser, som vi har hørt om her til formiddag, blevet færdiggjort og er udmundet
i en flot rapport om emnet, som vi alle kan støtte os til. At der så stadig er plads til forbedring på nogle enkelte
områder, er helt normalt – det er jo den på måde, vi fortsat bliver bedre. Der er nu ved at starte to nye
arbejdsgrupper, som dog først lige skal have defineret deres arbejdsopgave endeligt – det hører vi mere om til
efteråret. Men arbejdsgrupperne er et vigtigt værktøj til at udvikle os fagligt – og til at netværke, da de stort
set altid er sammensat på tværs af regionerne. Vi har derfor i bestyrelsen tænkt, at disse arbejdsgrupper efter
endt arbejde kan fortsætte som en slags netværksgrupper – selvfølgelig efter aftale med de pågældende
medlemmer. Jeg har selv haft stor gavn af at kunne kontakte den tidligere POCT-arbejdsgruppe, som ledet af
Søren Ladefoged færdiggjorde en flot DSKB-rapport for nogle år siden – men som stadig er en vældig god
gruppe at kontakte med store og små POCT-spørgsmål. Tanken er derfor, at man på DSKB’s hjemmeside
fortsat kan finde kontaktoplysninger til en tidligere arbejdsgruppe, således at man lettere kan kickstarte en
proces, følge op på nye udviklinger – eller bare ping-ponge om basale spørgsmål.
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I samme regi vil jeg nævne, at hjemmesiden som bekendt er blevet opdateret betydeligt de seneste par år – et
arbejde, der fortsat pågår, bl.a. med at rydde op i listen over faglige rapporter og links, der ikke duer; en
hjemmeside er, som alle ved, gaven, der bliver ved med at give. Vi håber også, at kursustilmeldinger inden
længe kan ske via hjemmesiden – det kommer der nærmere besked om, forhåbentlig allerede i løbet af efteråret.
En sidste ting, jeg vil nævne, som der er arbejdet med i mange sammenhænge, er multilab-tanken: Sidste år
havde vi et glimrende medlemsmøde, som omhandlede specialets fremtid – og flere kom ind på grænserne til
de andre laboratoriespecialer – hvem kan og skal lave hvilke analyser? Der arbejdes også med dette flere steder
i Danmark ifm. nybyggeri af såvel laboratorier som hospitaler, og vi ved fra samme medlemsmøde, at
Sundhedsstyrelsen også (igen) sonderer terrænet for fælles uddannelsesmuligheder på laboratorieområdet.
Endelig har Danske Regioner igangsat et såkaldt Multilab-spor ifm. deres forkromede nationale it-indsats – så
det hele bliver meget spændende at følge. Men det understreger, at vi som speciale fortsat bliver nødt til at
forholde os til kravene fra omverdenen i form af svartider, flow, patienten først, rådgivning osv. Ja, det er
måske buzz words, men hvad skal vi faktisk gøre og synes? DSKB udgav i 2011 en opdateret visions- og
strategiplan – og det kunne være oplagt at se, om den kan give svarene på noget af dette. Der nævnes mange
af de samme ting – samarbejde, it, POCT. Og bestyrelsen har derfor drøftet, om det ikke kalder på, at vi
revurderer denne og måske sætter en ny dagsorden for disse punkter og eventuelt andre, f.eks. decentralisering
af analyser og automatisering. Og måske kan man også finde nogle gamle dyder frem såsom kvalitetskrav,
dialog og less is more? Uanset hvad så kræver en ny strategi nyt arbejde. Bestyrelsen vil derfor se på dette og
melde tilbage i løbet af efteråret.

Afslutningsvist vil jeg gerne takke alle, der har medvirket til at arrangere medlemsmøder, deltaget i
arbejdsgrupper, siddet i udvalg – og selvfølgelig alle vores medlemmer: Uden medlemmer, intet selskab. Og
sidst, men ikke mindst skal der lyde en kæmpestor tak til bestyrelsen, som året igennem har lavet en
kæmpeindsats, så vi igen i dag kan sidde og høre om spændende ting som misbrugsanalyser og cancerbiomarkører.

God sommer til alle!

2

