Masterplan 2.0 2021

Masterplan for Klinisk Immunologi

Formål
Udvikle og vedligeholde det klinisk immunologiske fagområde bestående af:
• Blodbankvirksomhed og transfusionsmedicin
• Celle- og vævsbankvirksomhed
• Transplantationsmedicin
• Immunologisk diagnostik
Dette med henblik på at styrke områderne i forhold til faglighed, klinik inkl. behandling,
forskning og udvikling samt uddannelse.

Vision
Opbygge og udvikle en fælles national videns- og ekspertisebank inden for det klinisk
immunologiske fagområde til gavn for donorer og patienter.

Mål
Optimeret og standardiseret behandling af donorer og patienter.
• State-of-the-art produktion af SOHO og diagnostik
• undgå flaskehalse i diagnostik og behandling ved at understøtte det diagnostiske
Elektivt og akut tværfagligt samarbejde med sikring af rettidige svar.
• Samarbejde og herigennem udvikling af nationale standarder, kvalitetssikring samt
bedst mulig udnyttelse af tilgængelige ressourcer (fx ekspertviden og apparatur).
Veluddannet personale:
• Øget kompetenceudvikling og efteruddannelse for ansatte i klinisk immunologi
• Speciallægeuddannelse tilpasset fremtidens behov
Forskning og udvikling:
• Styrkelse af det tværgående samarbejde mellem afdelinger med samme specialfunktion
for at opnå tilstrækkeligt patient/donorvolumen til forskning, udvikling og uddannelse.
• Samarbejde omkring vurdering af ny teknologi og behandlinger, herunder overvejelser
og hensyntagen til samfundsøkonomiske og driftsøkonomiske forhold.
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Oversættelse af vision og mål til konkrete målsætninger
Klinisk Immunologi kan visualiseres som en pentagon:
•
•
•

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)

KI

Hvordan gør vi det?
• 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 styrker specialet ved at have lægevidenskabelige/akademiske specialister, der deler
viden på tværs af de 5 afdelinger
• Vi sikrer en ligeværdig geografisk fordeling af opgaverne
• Vi sikrer et netværk gennem årsmøde og videnskabelige møder
• Vi sikrer en høj ekspertviden og nationale standarder gennem Nationale Udvalg
• Retningslinjer udarbejdes som nationale vejledninger
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