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Til 
De Regionale Videreuddannelsesråd 
 
 
Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb 
 
 
1. Indledning 
 
 Klinisk Immunologi 
 
 Niels Grunnet, lægefaglig rådgiver 
 Klinisk Immunologisk Afdeling 
 Skejby Sygehus 
 8200  Århus N 
 Tlf. 89 49 53 02 
 e-mail: ngr@sks.aaa.dk 
 
 
2. Dimensionering 
 
Introduktionsuddannelsen 
 
 Sundhedsstyrelsen har foreslået 6-7 introduktionsstillinger i Danmark. 
 Følgegruppen for klinisk immunologi (FKI) anbefaler, som en ramme, dobbelt så 

mange introduktionsstillinger som hoveduddannelsesforløb.  
Dvs. 8 introduktionsforløb i Danmark fordelt således: 
 

  Region Nord  3 
  Region Syd  2 
  Region Øst  3 
 
 Følgegruppen, på nær 1, anbefaler introduktionsstillinger ved: 
 
  Aalborg  1 stilling 
  Skejby   2 stillinger 
  Odense  2 stillinger 
  Rigshospitalet 2 stillinger 
  KAS, Herlev  1 stilling 
 

 Medlemmet i følgegruppen, der var uenig i ovenstående, har til videreuddannelses-
udvalget, Region Nord, fremsendt en opfordring til at oprette en introduktionsstilling 
i Esbjerg. Problemstillingen videregives til uddannelsesrådet i Region Syd. 

 
Hoveduddannelsen 
 
 Sundhedsstyrelsens forslag er 3,5 forløb pr. år i Danmark. Følgegruppen er enige om, 

at sigte mod 4 hovedforløb pr. år i Danmark. Hovedforløbene tilrettelægges med 3 + 
1 år, således at de 3 år kan være i Aalborg, Skejby, Odense, Rigshospitalet.  
Det 4. år er på en anden afdeling inden for regionen eller i anden region, dvs. Aal-
borg/Skejby; Odense/enten Skejby eller Rigshospitalet; Rigshospitalet/KAS Herlev.  
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Følgegruppen enedes om et forslag (5. forslag), hvor: 
 
Region Nord starter 1,33 hoveduddannelsesforløb pr. år  
Region Syd starter 1 hoveduddannelsesforløb pr. år  
Region Øst (Rigshospitalet) starter 2 hoveduddannelsesforløb hvert andet år og 1 det 
efterfølgende år (3 på 2 år = 1 ½ /år).  
 
Samlet for Danmark giver dette gennemsnitligt 3,83 hoveduddannelsesforløb.  
 
Den specielle opbygning skyldes hensynet til ønsker fra de 3 regioner, omfattende 
følgende: 
Aalborg vil gerne starte 1 hoveduddannelsesforløb hvert 3. år 
Odense sender uddannelsessøgende det 4. år til Rigshospitalet (hvert 3. år) og til 
Skejby 2 år i træk. 
Region Øst skal have alle 3-årige forløb på Rigshospitalet, og det 4. år altid på KAS 
Herlev.  
KAS Herlev starter ingen hoveduddannelsesforløb, men modtager hoveduddannel-
sesforløb 4. år fra Rigshospitalet. 

 
 
3. Uddannelsesforløb 
 
Introduktionsuddannelsen 
 
 Der henvises til målbeskrivelsen for klinisk immunologi. Varigheden er 1 år og om-

fatter opnåelse af 17 kompetencer (numrene 7, 9, 11, 18, 23, 24, 26, 28, 29, 41, 42, 
44, 45, 54, 67, 71, 87/numrene påført af lægefaglig rådgiver i tabel 1 i målbeskrivel-
sen). 

 
Hoveduddannelsen 
 
 Idet der henvises til målbeskrivelsen for klinisk immunologi varer hoveduddannelsen 

4 år på 2 klinisk immunologiske afdelinger, suppleret med fokuserede ophold på kli-
niske afdelinger samt på et patologisk institut.  
I hoveduddannelsen indgår tværfaglige kurser, specialespecifikke kurser og forsk-
ningstræning.  
I hoveduddannelsen skal opnås 80 kompetencer, omfattende samtlige numre i tabel 2 
i målbeskrivelsen, bortset fra de 17, der erhverves i introduktionsforløbet. Som ho-
vedregel tilrettelægges uddannelsen med 3 + 1 år på klinisk immunologiske special-
afdelinger.  
Der placeres fokuserede kliniske ophold på en hæmatologisk specialafdeling (2 x 1 
uge) 4 dage på Patologisk Institut ved Universitetssygehus, intermitterende fokuseret 
klinisk ophold på Pædiatrisk Afdeling på Universitetssygehus 3 x 3 dage (kompeten-
ce 12.9.1 = nr. 47).  
 
Kompetencerne 38, 39, 40 kan ikke opnås i Aalborg. 
Kompetencerne 47, 48, 49, 50,51, 52, 55 kan ikke opnås KAS Herlev. 
Kompetence 57 kan ikke opnås i Aalborg eller Herlev. 
Kompetencerne 58, 59, 60, 61, 62, 63 skal især erhverves på Rigshospitalet eller 
Skejby. 
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Model for forløb: 
 
Afd. A:  3 år Afd. B:  1 år 
 

 
 
4. Uddannelsesgivende afdelinger 
 
Introduktionsuddannelsen 
 
 Skejby   2 stillinger 
 Aalborg  1 stilling 
 Odense  2 stillinger 
 Rigshospitalet 2 stillinger 
 Herlev  1 stilling 
  
 I alt  8 introduktionsstillinger i Danmark (8 årsværk) 
 
Hoveduddannelsen 
 
 Følgegruppen anbefaler og indstiller i enighed følgende hoveduddannelser: 
 
 1.   Skejby (3 år) og Aalborg (1 år) 
 2.   Aalborg (3 år), Skejby (1 år) 
 3.   Odense (3 år), Skejby (1 år)/alternativt Rigshospitalet  
 4.   Rigshospitalet (3 år), Herlev (1 år) 
 
 I alt 4 hoveduddannelsesforløb, hver af 4 års varighed 
  (gennemsnit 3,83) 
 
 Når hoveduddannelsen er fuldt implementeret, vil stillingsforbruget til hoveduddan-

nelsen være: 
 Tallene i parentes angiver nuværende antal stillinger. 
 

Hovedudd. Introduktionsudd.         I alt 
Skejby Sygehus   4 (3)         2 (3)                     6  (6) 
Aalborg Sygehus  2 (1)         1 (2)                     3  (3) 
Odense Universitetshospital 3 (2)         2 (2)                     5  (4) 
Rigshospitalet  4,67 (4)         2 (2)                     6,67(6) 
KAS Herlev   1,5 (0)         1 (0)                     2,5 (0) 
Glostrup   0 (1)         0 (1)                     0  (2) 

 
       I alt    15,17(11)         8(10)                 23,17(21) 
 
 
 Som lægefaglig rådgiver, skal jeg indstille, at ovenstående følges. 
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5. Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløb 
 

 
 3 år på: 1 år på: 
Forløb 1 Skejby  Aalborg 
Forløb 2 Aalborg Skejby 
Forløb 3 Odense Rigshospitalet 
Forløb 4 Odense Skejby 
Forløb 5 Rigshospitalet KAS Herlev 

 
 
 
 
6. Afsluttende bemærkninger 
 
 Klinisk immunologi er et relativt lille lægeligt speciale. Indstillingen er udarbejdet 

under den forudsætning, at der er tilstrækkelig tilgang af ansøgere til samtlige læge-
stillinger, men vi har erfaring for, at når kvalificerede ansøgere findes, skal der ska-
bes mulighed for at disse kan uddannes til speciallæge i klinisk immunologi. Der må 
derfor forventes ansøgninger om dispensationer i forhold til det angivne skematiske 
diagram over blokforløbene.  
En af følgegruppens medlemmer har afgivet dissens vedr. placering af introduktions-
uddannelsesforløb. Dette anbefales løst i Region Syd. 
Som lægefaglig rådgiver, skal jeg på vegne af følgegruppen indstille, at ovennævnte 
forslag for introduktions- og hoveduddannelsesforløb samt vedlagte uddannelsespro-
grammer godkendes. 
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