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Kommissorium for Nationale Fagråd 2018-2021 
 

Formål 

De Nationale Fagråd skal fungere som spydspidser, der medvirker til at udvikle specialet ved at 

opdyrke nye og/eller ekspandere udvalgte fagområder inden for klinisk immunologi. 

 

Baggrunden herfor er beskrevet i Masterplan for Klinisk Immunologi.  

 

De Nationale Fagråd skal gennem et forpligtende nationalt samarbejde sikre, at der 

tilbydes højeste standard inden for fagets diagnostik, rådgivning og behandling samt 

tilgængelighed af komponenter overalt i Danmark. Desuden sikre, at klinisk immunologi 

bidrager til at løfte de udfordringer, der måtte findes i sundhedsvæsnet, som beskrevet i 

Masterplan for Klinisk Immunologi. 

 

De Nationale Fagråd skal bidrage til 

i) optimeret patientbehandling ved at understøtte og udvikle immunologisk 

præcisionsmedicin nationalt 

ii) backup på ekspertniveau  

iii) optimeret udnyttelse af nødvendigt (tilgængeligt) apparatur  

iv) nationale standarder og øget kvalitetssikring 

v) speciallægeuddannelse tilpasset det fremtidige behov 

vi) øget kompetenceudvikling og samt efteruddannelse  

vii) understøttelse og udvikling af det diagnostiske elektive og akutte tværfaglige 

samarbejde om patientforløb  

 

Dette vil bidrage til at sikre høj og ensartet kvalitet i patientbehandling, herunder med 

relevante blod- og cellekomponenter drevet af forskning på højt internationalt 

niveau. 

 

De Nationale Fagråd har mandat til udvikling af den nationale standard på området, som 

forventes fulgt i de enkelte regioner. De nationale standarder vil blive samlet i Klinisk 

Immunologiske Standarder (KIS). 

 

De fagområder, der udvælges som faglige fokusområder 2018-2021, ved nedsættelsen af 

Nationale fagråd indenfor hver af disse, er flg.: 

 

 monitorering af biologiske lægemidler 

Hermed forstås monitorering med henblik på effekt af igangværende biologisk 

behandling og/eller opstart af biologisk behandling. Som eksempler kan nævnes 

analyser, der kan påvise, hvorvidt der er immunologisk effekt, genanalyser, klinisk 

rådgivning om anvendelse samt effekt af lægemidler, nødvendig dosis m.m.  

 

 autoimmun diagnostik 

Hermed forstås en konsolidering af området i klinisk immunologi. Som eksempel kan 
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nævnes opsøgende klinisk rådgivning, et analyserepertoire tilpasset det kliniske behov, 

evt. fokus på ikke-automatiserede analyser. 

 

 celleterapi  

Hermed forstås en opsøgning og opdyrkning af nye områder inden for avanceret 

celleterapi (ATMP) samt funktion som national faglig rådgiver i forhold til lovgivningen 

på området. Som eksempel kan nævnes sikring af at klinisk immunologi altid får en 

central aktiv rolle ved anvendelse af celleterapi qua ekspertviden om lovgivning, 

kvalitetssikring samt det klinisk-medicinske fagområde. 

 

 immundysfunktion  

Hermed forstås monitorering af immun(dys)funktion og/eller surrogatmarkører herfor 

med henblik på risikostratificering af den store gruppe patienter, der undergår 

immunmodulerende behandling eller intervention. Patienter med primær immundefekt 

tænkes ikke umiddelbart inkluderet. Som eksempel kan nævnes analyser til screening 

af immunsystemet før samt under større kirurgi, transplantation, kemoterapi, 

strålebehandling eller behandling med biologiske lægemidler. 

 

Struktur  

Nationale fagråd består af: 

 

Formand, der har ansvar for at sikre fremdrift og leverancer. Udpeges af styregruppen. 

Formanden har mandat til at pålægge medlemmerne opgaver samt udpege videnskabelige 

forposter. Formanden er forpligtet til at rapportere til styregruppen, hvis arbejdet ikke skrider 

frem som planlagt. 

 

Seks til otte repræsentanter. Det er ikke et krav at alle regioner er repræsenteret i alle 

nationale fagråd, idet der er tillid til denne nationale proces, men det er ønskværdigt med en 

bred geografisk repræsentation. Udpeges af styregruppen.  

 

Videnskabelig forpost (to personer), der har til opgave at gennemgå og fortløbende scanne 

litteraturen inden for fagområdet, og videreformidle dette til resten af fagrådet. Desuden 

"forpost" for at opfange nye trends og/eller kliniske behov, der kan have strategisk betydning, 

for de opgaver fagrådet skal løfte. Fagrådene konstituerer sig selv med to forposter 

(formanden har mandat til at udpege disse). 

 

Flying squad teams, hvor udvalgte medlemmer af det Nationale Fagråd inden for samme 

ekspertområde og -afdeling besøger en anden region med henblik på gensidig oplæring/best 

practice i fagrådets fagområde. 

 

Krav for repræsentation i et Nationalt Fagråd er:  

 DSKI medlemskab 

 engagement, interesse samt faglig viden i fagområdet 

 at man yder en substantiel arbejdsindsats imellem møderne (for eksempel læsning af 

litteratur, medvirke til udarbejdelse af protokoller/SOP'er, artikler, opsætning, 

validering og implementering af nye analyser lokalt m.m.) 

 at man er loyal overfor fagrådets målsætninger og deadlines, og overholder disse 
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Det tilstræbes, at de Nationale Fagråd repræsenteres af en blanding af eksperter/personer 

med erfaring inden for fagområdet samt personer under speciallægeuddannelse/yngre 

personer med interesse i det anførte område. 

 

De Nationale Fagråd indstiller nye medlemmer eller formand til styregruppen til godkendelse. 

 

Organisation 

De Nationale Fagråd refererer til en styregruppe, som består af bestyrelsen for Dansk Selskab 

for Klinisk Immunologi (DSKI) samt Organisationen for Transfusionscentre i Danmark (OTCD).  

 

Leverancer  

År 1 

 plan for processen  

o Hvad har vi af analyser? / Hvad vil klinikerne have? 

o Vælg en konkret analyse / et konkret område. 

o Vær lokalt opsøgende og kom i kontakt med klinkere.  

o Kan der skabes synergi mellem andre Nationale Fagråd? 

o Påbegynd en beskrivelse af en handlingsplan, som kan anvendes som løftestand 

til SST, specialebærende selskaber eller andre myndigheder. 

o  

 15 min oplæg om fagområdet, der holdes på DSKI årsmøde (efteruddannelse for læger 

og andre faggrupper) 

 1 årsrapport (max 1 A4 side) der udsendes til DSKI medlemmer 

År 2 

 midtvejsevaluering af processen (status på år 1) 

o Hvor langt er vi? 

o Hvem gør hvad i hvilke regioner? 

o Status på planen fra år 1. 

o Status på møder samt øvrigt fagrådsarbejde.  

 15-30 min oplæg i fagområdet der holdes på DSKI årsmøde (efteruddannelse for læger 

og andre faggrupper) 

 1 årsrapport (max 1 A4 side) der udsendes til DSKI medlemmer 

År 3 

 Hvor langt er vi? 

 Status på planen fra år 1. 

 Status på møder samt øvrigt fagrådsarbejde.  

 15-30 min oplæg i fagområdet der holdes på DSKI årsmøde (efteruddannelse for læger 

og andre faggrupper) 

 1 årsrapport (max 1 A4 side) der udsendes til DSKI medlemmer 

 evt. forslag til nye mål og opgaver for fagrådet hvis dette vurderes relevant 
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Evaluering 

Hvert ½ år mødes formænd for de enkelte fagråd med styregruppen (OTCD/DSKI) for en 

uformel afrapportering af processen (delmål, milepæle osv.). Øvrige medlemmer af fagrådene, 

samt andre interesserede er velkomne, men der vil være fokus på formandens afrapportering.  

 

Levetid for nationale fagråd 

De Nationale Fagråd vælges for 3 år ad gangen.  

 

Efter 3 år vurderes om det Nationale Fagråd skal fortsætte eller opgaven er fuldført, og enten 

overgår til et udvalg under DSKI, eller om fagrådet nedlægges. Dette gøres af styregruppen i 

samråd med de enkelte Nationale Fagråd (se leverancer for år 3). 

 

Styregruppen fastsætter en ny strategi for hvert 3. år og nedsætter evt. nye Nationale Fagråd 

og/eller re-konstituerer allerede eksisterende Nationale Fagråd. 

 

De eksisterende Nationale Fagråd kan køre parallelt med nye Nationale Fagråd, idet det 

forventes at de eksisterende Nationale Fagråd efter min. 3 år har opbygget en struktur, 

organisation samt et grundarbejde, således at det efterfølgende arbejde er mindre kompleks. 

 

Leverancer for eksisterende Nationale Fagråd efter de initiale 3 år aftales individuelt for et år 

ad gangen på et evalueringsmøde, men vil overordnet svare til leverancer som beskrevet for 

år 3 ovenfor.  


