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Årsberetning 2020 fra Uddannelsesudvalget under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 

Medlemmer af Uddannelsesudvalget 

Christine Nilsson, formand for Uddannelsesudvalget og hovedkursusleder i Klinisk Immunologi (2019-2022) 

Pernille Andersen, speciallægerepræsentant (2018-2021) 

Bjarne K. Møller, bestyrelsesrepræsentant (2020-2023) 

Hans Jakob Hartling, medlem under uddannelse (2018-2021) 

Susanne Sækmose, speciallægerepræsentant (2019-2022) 

Hanne Marquart, Sisse Rye Ostrowski og Torben Barington er sagkyndige ad hoc medlemmer. 

Pernille Andersen og Hans Jakob Hartling er på valg til generalforsamlingen 2021. Hans Jakob Hartling 

ønsker genvalg. To medlemmer skal være under uddannelse ved valg, dvs. at en speciallægerepræsentant 

skal erstattes af en læge under uddannelse. Dermed træder Pernille Andersen ud af Uddannelsesudvalget. 

Tak til Pernille for indsatsen i løbet af hendes tid som medlem af Uddannelsesudvalget. 

Aktiviteter i løbet af året 2020 

Der er ikke afholdt fysiske møder i løbet af 2020. Uddannelsesudvalget har i løbet af året arbejdet for at 

udvikle og fremtidssikre uddannelsen for kliniske immunologer. I forbindelse med at Sundhedsstyrelsen er 

påbegyndt arbejdet med at revidere speciallægeuddannelsen, har Uddannelsesudvalget sammen med 

DSKIs bestyrelse, udarbejdet et høringssvar til LVS. Der været stor aktivitet i udvalget og medlemmerne har 

ydet en flot indsats ved udarbejdelsen af et høringssvar.  

Der er afholdt et telefonmøde i den skandinaviske uddannelsesgruppe, hvor uddannelsesaktiviteter blev 

koordineret. 

Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital har vundet Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris 

2020 på baggrund af deres inspektion i 2019. 

Afvikling af kurser i løbet af året 2020 

Kursusnummer 202801 Transplantationsimmunologi 

Kursusnummer 202802 Monitorering af biologisk behandling 

Kursusnummer 202803 Celleterapi er pga. SARS-CoV-2 pandemien udskudt til 2021 

Budget og forbrug år 2020 

Kurserne er afholdt indenfor det fastlagte budget og med en stor margin, hvilket til dels skyldes at kurset 

202803 Celleterapi er udskudt til 2021. 

Budget år 2021 

Budgetrammen til afholdelse af specialespecifikke kurser i 2021 er godkendt ved Sundhedsstyrelsen uden 

ændringer. 

Udviklingen af årets kurser 2020 

SARS-CoV-2 pandemien har sat sit præg på alle former for aktiviteter, herunder også de specialespecifikke 

kurser. To kurser blev afholdt fysisk, men under nye rammer med restriktioner. Et kursus blev udskudt til 
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2021. Generelt kan siges, at kursisterne i evalueringerne har givet udtryk for et ønske om at vi fremadrettet 

i højere grad anvender os af webbaserede løsninger til de specialespecifikke kurser. 

Kursusnummer 202801 Transplantationsimmunologi blev udskudt pga. SARS-CoV-2 pandemien, men kunne 

afholdes efter sommeren. Der var fine evalueringer fra deltagerne. Kursisterne synes overordnet at det er 

spændende og relevant kursus, om end det er et gennemgående ønske at kurset intensiveres og afkortes. 

Kursusnummer 202802 Monitorering af biologisk behandling forløb som planlagt med gode evalueringer fra 

kursisterne. Der er et ønske om mindre overlap mellem oplægsholdere og igen en intensivering af kurset.  

 

Afvikling af kurser i løbet af året 2021 

Kursusnummer 202803 Celleterapi (udskudt fra 2020 pga SARS-CoV-2 pandemien) 

Kursusnummer 212801 Teoretisk Immunologi 

Kursusnummer 212802 Klinisk Erytrocyt- og Trombocytimmunologi 

Kursusnummer 212803 Diagnostisk og Terapeutisk Immunologi 

Udviklingen det kommende år 2021 

I løbet af 2021 fortsætter arbejdet med at revidere målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk 

Immunologi, herunder en revision af de specialespecifikke kurser. Arbejdsgruppen har haft første møde i 

januar 2021. Uddannelsesudvalget vil arbejde for løbende at udvikle kurserne, herunder overveje 

webbaserede elementer i nogle af kurserne for at reducere antal dage med fysisk fremmøde. Kursusemner 

og indhold skal være relevante og opdaterede.  Læringsmål skal være klart definerede. 

Undervisningsformen skal være varierende og engagerende. 

Der er udarbejdet opdaterede kursusbeskrivelser til kurserne i Transplantationsimmunologi, Monitorering 

af biologisk behandling, Teoretisk Immunologi og Klinisk Erytrocyt- og Trombocytimmunologi. Øvrige 

kursusbeskrivelser er under udarbejdelse. 

 

På vegne af Uddannelsesudvalget 

Christine Nilsson 

Afdelingslæge 

Formand for DSKIs Uddannelsesudvalg 

Hovedkursusleder Klinisk Immunologi 


