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Kerneopgaver 

� Produktion (blodbank, SOHO)
� Regulatorisk aspekt 
� Donorer (alle former for donorer)
� Biobanker
� Tilhørende diagnostik/rådgivning 
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Pentagon mindset

� et murstensløst ”center” bestående at de 5 
KIA i landet

� Vi skal sikre en lokal forankring med 
kontakt til lokale klinikere ved 5 
decentrale enheder (symboliseret ved 
stjerner)

� vi skal dele viden så vi får en "fælles 
vidensbalast" (symboliseret ved KI)

� Vi skal samarbejde og kommunikere 
på tværs (symboliseret ved streger)
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Udkast revideret masterplan

Vision
Centralisering på vidensniveau til gavn for donorerne og 
patienterne

Mål
� Optimeret og standardiseret behandling af donorer og 

patienter. 
� Veluddannet personale
� Forskning og udvikling
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Hvordan opnår vi mål i praksis?
� Årsmøder og videnskabelige møder

� netværk, vidensdeling
� Udvalg og nationale fagråd

� Deling af ekspertviden
� Retningslinjer udarbejdes som nationale vejledninger

� Vi styrker specialet ved at have lægevidenskabelige/akademiske specialister, der 
deler viden på tværs af de 5 afdelinger

� Vi husker altid på, at vi har kollegaer andre steder i landet
� Vi er ikke konkurrenter – vi bliver stærkere af at stå sammen
� Hvis vi mangler hjælp, kontakter vi kollegaer fra en anden klinisk 

immunologisk afdeling
� Når vi skal starte nye projekter, kontakter vi kollegaer fra en anden klinisk 

immunologisk afdeling mhp. udvikling af et fælles nationalt samarbejde
� Vi sikrer en ligeværdig geografisk fordeling af opgaverne
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Eksempler på de gode historier
� immundefekter

� oversigt over analyser på dski.dk
� nationalt interesseforum for immundefekt

� stamcelledonorregistrene
� samarbejde omkring fælles on-line platform til rekruttering, samarbejde

omkring indkøb, arbejdsgange, events mm
� fordeling af analyser

� granulocytantistoffer samlet i Aalborg, trombocytantistoffer for region Midt 
laves i Aalborg, 

� fordeling af autoimmun analyser
� nationalt IT
� COVID-19

� antistofmåling, convalescent plasma, tværregionale projekter
� yngre kliniske immunologer, udvalgsarbejde, NF samarbejde
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Evalueringsmøde i NF

� “Stor glæde af netværket forankret til NF.”
� ” Der er tiltag i gang med forskningsprojekter 

– det er vejen frem”
� ” God platform for tværregionalt fællesskab og 

samarbejde omkr. drift og forskning”
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