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Årsberetning 2021 fra Uddannelsesudvalget under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 

Medlemmer af Uddannelsesudvalget 

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

Bjarne K. Møller, bestyrelsesrepræsentant (2020-2023) 

Hans Jakob Hartling, medlem under uddannelse (2021-2024) 

Susanne Sækmose, speciallægerepræsentant (2019-2022) 

Johanne Hjort Baatrup, medlem under uddannelse (2021-2024) 

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

Christine Nilsson og Susanne Sækmose er på valg til generalforsamlingen 2022 og begge ønsker genvalg.  

Aktiviteter i løbet af året 2021 

Uddannelsesudvalget og delkursuslederne har i løbet af året arbejdet for at udvikle uddannelsen for 

kliniske immunologer. 

Udvalgets formand har deltaget i workshops om revisionen af speciallægeuddannelsen og 

Sundhedsstyrelsens temadag om de specialespecifikke kurser. 

Sundhedsstyrelsens revision af den lægelige videreuddannelse er genoptaget. DSKIs formand og udvalgets 

formand er Klinisk Immunologis repræsentanter i en underarbejdsgruppe vedrørende fællesområder og 

specialestruktur for laboratoriemedicinske specialer. Modtageren af denne rapport er ”Arbejdsgruppe 2: 

Specialestruktur (hvilke og hvor mange)”, der vil inddrage rapportens afdækninger, i den samlede 

afrapportering ift. fremtidig specialestruktur. 

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens arbejde med at revidere speciallægeuddannelsen, har 

Uddannelsesudvalget besvaret et spørgeskema, hvor besvarelserne vil indgå i arbejdet med revisionen af 

den lægelige videreuddannelse. 

Der er afholdt et kort fysisk møde i løbet af 2021, i forbindelse med DSKIs Årsmøde. 

Der er ikke afholdt telefonmøde i den skandinaviske uddannelsesgruppe, men uddannelsesaktiviteter er 

blevet koordineret og andre emner er drøftet via mail. 

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 

Budget og forbrug år 2021 

Kurserne er afholdt indenfor det fastlagte budget. 

Budget år 2022 

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

en reduktion på 10.000 DKK. 
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Udviklingen af årets kurser 2021 

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

kurser. Blandt andet pga. restriktioner blev kurset i Teoretisk Immunologi afholdt som et hybridkursus, dvs. 

der var både undervisningsdage med fremmøde og undervisningsdage der foregik online. 

Overordnet er kursisterne glade for de dygtige og engagerede undervisere, men der er brug for en 

gennemgang af kurserne for at reducere overlap og for at sikre at kursustimerne anvendes optimalt.  

 

Afvikling af kurser i løbet af året 2022 

Kursusnummer 222801 Flowcytometri 1. - 3. marts 2022 

Kursusnummer 222802 Mikrobiologisk Donorscreening 23. - 25. maj 2022 

Kursusnummer 222803 Hæmoterapi og Blodprodukter 7. - 9. november 2022 

 

Udviklingen det kommende år 2022 

I løbet af 2022 fortsætter arbejdet med at revidere målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk 

Immunologi, herunder en revision af de specialespecifikke kurser. Arbejdsgruppen har haft flere møder i 

løbet af 2021. Det går fremad, men det er et stort arbejde som tager tid. Tak til arbejdsgruppen for deres 

hidtidige indsats med dette vigtige arbejde. 

Ligeledes fortsætter arbejdet relateret til Sundhedsstyrelsens revision af den lægelige videreuddannelse. 

Der er udarbejdet opdaterede kursusbeskrivelser til kurserne i Celleterapi, Diagnostisk og Terapeutisk 

Immunologi og Flowcytometri. 

 

På vegne af Uddannelsesudvalget 

Christine Nilsson 

Afdelingslæge 

Formand for DSKIs Uddannelsesudvalg 

Hovedkursusleder Klinisk Immunologi 


