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1. Indledning 
 

Specialet Klinisk Immunologi er beskrevet i målbeskrivelsen www.sst.dk hvor også speciallægeud-

dannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og hoveduddannelsesforløb un-

derstøttes ved anvendelse af elektronisk logbog.net, hvor kompetencer godkendes. Ydermere un-

derstøttes uddannelsen af en portefølje hvori der er adgang til målbeskrivelse, relevante uddan-

nelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen og kurser, der er betingelse for 

at opnå speciallægeanerkendelse.  

 

Specielle regionale forhold 

Hoveduddannelse i klinisk immunologi kan foregå på 4 klinisk immunologiske afdelinger. De ud-

dannelsesgivende afdelinger er: 

 

KI 1: Klinisk immunologi, Rigshospitalet 

KI 2: Klinisk immunologi, Odense Universitetshospital 

KI 3: Klinisk immunologi, Aarhus Universitetshospital (AUH) 

KI 4: Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital (AaUH) 

 

I videreuddannelsesregion Nord er der en samarbejdsaftale mellem KI 3 og KI 4, hvor uddannelses-

læger har 3 års reservelægeansættelses på hovedansættelsesstedet og et års 1. reservelæge tid på 

den modsvarende afdeling. 

  

I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 

om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
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2. Uddannelsens opbygning 
 

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram an-

giver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: 

antal, sted og varighed 

 

 

 

1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse 

Immunologisk afd./ 

AUH 

Immunologisk afd./ 

AaUH 

Immunologisk afd./ 

AUH 

24 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 

 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af 

faglige funktioner og læringsrammerne 
 

Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessted lægen skal ansættes på i denne del af spe-

ciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på 

ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 

 

 

1. og 3. ansættelse: Immunologisk afd./ AUH 

 http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-immunologisk-afdeling/ 

 

Ansættelsesstedet generelt 

Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital dækker det lægelige speciale klinisk im-

munologi som omfatter blodbanks- og celle/vævsvirksomhed, transfusionsmedicin, transplantati-

onsimmunologi og immunologisk diagnostik. Afdelingen varetager blodbanksdriften for hele regi-

onen i samarbejde med Biokemi og Blodprøver på regionshospitalerne. Tapninger foregår lokalt, 

men testning og forarbejdning af blod, herunder specialprodukter, varetages af AUH. Den lægelige 

transfusionsmedicinske rådgivning varetages af læger fra AUH for hele regionen. Rådgivning om-

kring den massiv blødende patient varetages i samarbejde med Blodprøver og Biokemi på AUH.  

Afdelingen varetager det juridiske ansvar for knoglebankerne på regionshospitalerne Horsens, 

Herning/Holstebro, Viborg og Silkeborg. Afdelingen har et tæt samarbejde med hæmatologisk af-

deling og er en del af det Aarhusianske Center for Stamcelletransplantation. Der foretages perifer 

stamcellehøst af patienter og donorer, samt forarbejdning, nedfrysning og opbevaring af stamcel-

leprodukter. Der foretages søgning og udvælgelse af egnede donorer til allogen stamcelletrans-

plantation på patienter fra region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. 

Der foretages analyser og rådgivning for autoimmun diagnostik, immundefektudredning og ud-

redning for hiv/hepatitis B og C for hele regionen.   

Afdelingen foretager transplantationsimmunologisk udredning og rådgivning af patienter og dono-

rer forud for organ- og stamcelletransplantation. Der foretages udveksling af organer gennem det 

nordiske samarbejde i Scandiatransplant. 

Afdelingen har en lille andel af patientbehandlinger i form af terapeutisk aferese, extracorporeal 

photochemoterapi (ECP) og terapeutiske leukafereser/trombafereser/erytrocytafereser. 
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Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 

Afdelingens instrukssamling er tilgængelig i e-dok via internettet, http://e-dok.rm.dk. En kort be-

skrivelse af opgaverne kan ses nedenfor: 

 

Vagtfunktion: 

Alle yngre læger indgår i en forvagt efter en introduktionsperiode, hvor der foreligger fast oplæ-

ringsplan, http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/editor/AAUHIM.nsf/Main.html?open&unid=XB35F9A6DFF4D5703C1257FEE0039

B9A6&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=Redigering. Alle vagter er døgnvag-

ter med rådighedsvagt fra egen bolig. Den enkelte læge har ca. 1-2 vagter pr. uge. Vagtarbejdet fo-

regår primært som telefonisk rådgivning af kollegaer fra andre specialer, rådgivning af kollegaer i 

blodbankerne, laboratorierelaterede opgaver samt tilsyn af patienter i afereseklinikken. Der er 

speciallæge i bagvagt til supervision via telefon. 

Vagtarbejdet varierer fra dag til dag, men det er gennemgående, at man besvarer vagttelefonen. 

Nedenfor er nævnt eksempler på arbejdsopgaver. Afdelingen har en funktionsbeskrivelse for for-

vagten i e-dok, http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/editor/AAUHIM.nsf/Main.html?open&unid=X412F2D38CCE226FCC1257FFE00491

78A&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=Redigering:  

• Afereseklinikken: patienter kan henvises til leukaferese, plasmaferese, trombaferese og 

ECP. Der foretages dagligt afereser på afdelingen og vagthavende læge skal føre tilsyn med 

patienterne specielt ved opstart. Desuden foretages afereser på patienternes stamafdelin-

ger, hvis patienten ikke kan eller bør flyttes.  

• Besvarelse af analyser foretaget på afdelingen, fx hiv/hepatitis, autoimmune analyser 

• Blodbanken: spørgsmål om donor opfylder kriterier for bloddonation samt tilsyn ved en 

donor som har fået et ildebefindende. 

• Transfusionsmedicinsk rådgivning. Rådgivning af de kliniske afdelinger i forbindelse med 

massive blødninger, elektive transfusioner, hvor det kan være vanskeligt at finde forligeligt 

blod til patienterne, rådgivning ved transfusionskomplikationer samt rådgivning ved gravi-

diteter og fund af erytrocytantistoffer. 

• Transplantationer: Vurdering af donoregnethed forud for organ- eller stamcelletransplan-

tation og vurdering af den immunologiske risiko ved en evt. transplantation.  

• Visitation af henvisning til immundefektudredning samt besvarelse. 

• Korrespondancer i EPJ 

 

Undervisning: 

Læger fra afdelingen underviser medicinstuderende, bioanalytikere, sygeplejersker, læger under 

uddannelse til speciallæge samt kollegaer fra andre specialer. Det forventes at læger under ud-

dannelse også underviser. 

 

Dagfunktion: 

Yngre læger kan bruge arbejdstiden uden for vagterne til at følge op på uafsluttet vagtarbejde, te-

oretisk fordybelse i en problemstilling, laboratoriearbejde eller forskningsarbejde 

 

Speciallægetilknytning: 

Alle læger tilknyttes et afsnit (speciallaboratorie) / speciallæge og vil få tildelt forskellige arbejds-

opgaver inden for funktionens område, fx implementering af nyt laboratorieudstyr, ny arbejds-

gang, inspektion, udarbejdelse af instrukser. Funktionsbeskrivelse er tilgængelig i e-dok, http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-
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dok.rm.dk/edok/editor/AAUHIM.nsf/Main.html?open&unid=X1AE93AABDB9B7C15C1257FED0047

0882&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=Redigering 

 

Kliniske Ophold 

Der er tilbud om ophold på hhv. hæmatologisk afdeling og patologisk afdeling eller evt. anden af-

deling, hvis det skønnes relevant og uddannelseslægen har interesse i det. Læringsmetoden kan 

være supplement til at opnå kvalifikationer/kompetencer  

 

Undervisning  

Afdelingen vægter uddannelse højt og både planlagt og ad hoc supervision indgår som en fast del 

af det daglige arbejde. Der ydes supervision af både skriftligt og klinisk arbejde. 

 

Intern undervisning: 

Alle onsdage har yngre læger gennemgang af opståede problemstillinger med en af speciallæger-

ne. Fagområde går på skift efter fast rul. Det er de yngre læger, som er ansvarlige for at medbringe 

opgaver/cases, som kunne have undervisningsmæssig værdi. Cases kan blive brugt som springbræt 

for gennemgang af et relevant fagområde. Uddannelseskoordinerende yngre læge er ansvarlig for 

at udarbejde undervisningsplan. 

 

Alle onsdage er der middagsmøde i en time for alle afdelingens læger, molekylærbiologer og 

forskningstilknyttede. I den forbindelse skiftes personalet til at undervise hinanden. Der rundsen-

des en plan over hvem der er ansvarlig for undervisningen god tid i forvejen. Emner kan være pro-

blemstillinger fra vagtarbejdet, fremlæggelse af forslag til ny arbejdsgang/rådgivning eller frem-

læggelse af forskningsprojekt. Der gives konstruktivt feedback på undervisningen. Uddannelsesko-

ordinerende yngre læge er ansvarlig for at udarbejde undervisningsplan. 

 

Undervisning af medicinstuderende: 

Afdelingen deltager i undervisningen af medicinstuderende på 7. semester 2 x 3 dage. Nye læger 

på afdelingen får tilbud om at deltage i undervisningen. Afdelingens kliniske lektor er ansvarlig for 

planlægningen. 

 

Journalclub: 

Afholdes en gang om måneden efter skema. Alle yngre læger, speciallæger, molekylærbiologer og 

forskere deltager heri.  

 

Staff-meeting: 

Afholdes én gang månedligt på skift mellem sygehusets afdelinger. 

 

 

Konferencer:  

Morgenkonference: 

• Formål: Gennemgang af relevante problemstillinger fra vagten samt fremlæggel-

se/diskussion af relevante nyheder/problemstillinger 

• Deltagere: Afdelingens læger og molekylærbiologer 

• Hvornår: Alle hverdage fra morgenstunden 

• Kompetencer indenfor alle lægeroller kan erhverves 
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Tværdisciplinære konferencer: 

• Formål: Gennemgang af tværdisciplinære rådgivningssager og andre relevante cases.  

• Deltagere: Speciallæger, læger fra andre specialer og uddannelseslæger deltager og bidra-

ger til konferencerne i de perioder af uddannelsen, hvor de har fokus på de enkelte fagom-

råder. Afholdes primært indenfor områderne transplantationsimmunologi og immunde-

fektudredninger. 

• Hvornår: hyppighed afhænger af speciale  

• Kompetencer inden for alle lægeroller kan erhverves 

 

 

Kurser og kongresser 

Der er god mulighed for deltagelse i kurser og kongresser, hvis det vurderes, at uddannelseslæ-

gens kompetencer styrkes væsentligt ved deltagelse eller, hvis lægen er medforfatter på abstrakt, 

poster eller oral præsentation. Kort mundtlig afrapportering forventes. Deltagelse aftales nærme-

re med hovedvejleder og der skal søges om tjenestefri og rejsegodtgørelse hos afdelingsledelsen. 

Der gives automatiske fri til deltagelse på de obligatoriske kurser. Uddannelseslægen tilmelder sig 

selv, kurserne adviseres dog via UAO. 

 

 

Forskning 

Der er mange muligheder for at gennemføre mindre eller større forskningsprojekter, lige fra kasui-

stikker initieret af observationer i klinikken eller laboratoriet, til systematiske eksperimentelle, ob-

servationelle eller epidemiologiske studier f.eks. som led i et PhD-projekt. Alle ansatte ved afdelin-

gen forventes at bidrage til afdelingens forskning, og alle yngre læger opfordres til at gennemføre 

et større eller mindre selvstændigt forskningsprojekt, der fører til publikation af en artikel eller po-

ster under deres ansættelse på afdelingen. 

 

 

 

2. ansættelse: Immunologisk afd./AaUH. 

http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Klinisk-Immunologi/Om-Klinisk-Immunologi 

 

Ansættelsesstedet generelt 

Klinisk immunologi på Aalborg Universitetshospital (KI) varetager alle specialets funktioner med 

undtagelse analyser og rådgivning omkring allogen transplantation. Afdelingen udfører analyser, 

behandling og rådgivning for hele Region Nordjylland. 

Der er donortapning på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland (Hjørring og Thi-

sted) og i tappebussen, mens patient plasmafereser, trombafereser og leukafereser kun uføres på 

KI.  

Smittemarkørundersøgelser på blodprodukter og patienter udføres hht. blod- og vævsloven udfø-

res på KI  

Fraktioneringen på KI fremstiller blodprodukter til hele regionen og distribuere blodprodukter. 

Produktionen er underlagt GMP-regler, hvor afsnitsansvarlige læger har ansvar kvaliteten 

Rådgivning om blødende patienter varetages på baggrund af fuldblodskoagulationsanalyser (Ro-

tem- og Multiplateanalyser) udført i klinisk immunologi Aalborg Universitetshospital og klinisk bio-

kemi Regionshospitalet Nordjylland. Rådgivning om blødende patienter udgør en væsentlig del af 

vagtarbejdet. 

Autoimmun diagnostik og allergiudredning udføres på KI. Elektive og akutte analyser besvares i 
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samråd med læger på KI 

I molekylærbiologisk afsnit udfører genomisk trombocyt– og granulocyttypebestemmelse, vævs-

typebestemmelse, cancerdiagnostik og RhD bestemmelse på fostre. Afdelingen har et stort forsk-

ningspotentiale 

Afsnit for Cellulær immunologi indgår i udredning af primær immundefekter, trombocyt- og granu-

locytantistofbestemmelser samt procedering af stamcelleprodukter til autolog anvendelse. 

 

 

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 

Uddannelseslægen vil efter en introduktionstid indgå i vagtlaget, der består af 5-6 læger, der har 

døgnvagt med vagt fra egen bolig efter kl. 16.00. Uddannelseslæger har altid en speciallæge i be-

redskabssvagt, så akutte problemer kan konfereres 24/7. Der vil i starten af ansættelsen blive fo-

kuseret på oplæring i besvarelser af koagulationsanalyser, så uddannelseslægen selvstændigt kan 

varetage vagtfunktion og opnå alle kompetencer inden for dette område 

Uddannelseslægen forventes at deltage i besvarelse af alle afdelingens analyser i samarbejde med 

afdelingens faste læger. Besvarelser kan fremlægges og diskuteres på lægekonferencer, men med 

baggrund i det høje antal speciallæger i forhold til det lille antal uddannelseslæger, vil der altid 

være løbende mulighed for at konferere analysesvar og patientcases med speciallæger 

• Vagthavende læge tager stilling til akutte og elektive plasmafereser og tager beslutninger 

om indikation og behandlingstype og varighed. 

• Familieundersøgelser mhp. udvælgelse af egnede stamcelledonorer besvares bla. af ud-

dannelseslæger, men oplæring vil primært foregå i første ansættelse  

• Der vil være mulighed for speciel tilknytning til autoimmun og kvalitetsafsnittene, hvor de 

opstillede kompetencer kan opnås. 

• Transfusionsmedicinsk rådgivning og blødningsvejledning 

• Besvarelse af immundefektundersøgelser og granulocytundersøgelser 

• Planlægning af autolog stamcelle transplantationer 

• Besvarelse af smittemarkørundersøgelser 

 

 

 

Undervisning og konferencer 

På hverdage er der morgenmøder med bioanalytikere, hvor vagtarbejde og problempatienter dis-

kuteres. Vagthavende læge giver feedback på de problempatienter/analyser, der har været i vag-

ten.  

Kompetencer: Ledelse, medicinsk ekspert, samarbejder og kommunikation. 

 

Lægekonferencer:  

Hver tirsdag. Patient cases, analyseudredning og svar diskuteres. Alle læger deltager. Det forven-

tes at uddannelseslægen fremlægger patienter/analyser mhp. planlægning af videre udredning og 

svarafgivelse. Vagtproblemer og sager med lægelig relevans fra afsnittene præsenteres. 

Kompetencer: Medicinsk ekspert, akademiker, forsker og underviser 

 

Mandage i lige uger: Journal club eller programsat undervisning. Uddannelseslæger forventes at 

deltage på lige fod med afdelingens øvrige læger.  

Kompetence: Akademiker og underviser 

 

Mandage i ulige uger: Undervisning og gennemgang af analysesvar. Uddannelseslæger forventes 
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at deltage på lige fod med afdelingens øvrige læger.  

Kompetencer: Medicinsk ekspert, akademiker og samarbejder 

 

Tirsdage i lige uger: 

Staff meeting for alle læger på hospitalet. Giver et godt tværfagligt udbytte og uddannelseslægen 

har mulighed for at deltage i oplæg, når KI har ansvaret for mødet.  

Medicinsk ekspert 

 

Stormøder: 

Første tirsdag i hver måned. Generel orientering for hele afdelingen.  

Kompetencer: Ledelse og samarbejde 

 

 

Kurser og kongresser 

Der er god mulighed for deltagelse i kurser og kongresser, hvis det vurderes, at H-lægens kompe-

tencer styrkes væsentligt ved deltagelse eller hvis lægen er medforfatter på abstrakt, poster eller 

oral præsentation. Kort mundtlig afrapportering forventes 

Tilmelding til kurser inkl. specialespecifikke kurser har den uddannelseslægen ansvaret for. Der gi-

ves frihed med lønkompensation 

 

Forskning 

Det forventes ikke, at man opstarter forskningsprojekter i denne ansættelse, men der er mulighed 

for at videreføre påbegyndte projekter. Har man ønske om, at starte et projekt, vil der dog være 

gode muligheder for vejledning og assistance fra laboratoriet 
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3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 
 

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 
 

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompe-

tencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. 

(https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/B15CEF3732434E9488052ACA1CA65170.ashx). 

 

Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste ”sakses” fra målbeskrivelsens logbog. 

I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er for-

delt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevur-

deringsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: 

 

I tabellen fremgår hvornår, i de enkelte ansættelser, man forventer senest at kunne godkende de pågældende kompetencer. Bemærk dog, at uanset 

hvornår de enkelte kompetencer forventes godkendt, er arbejdet tilrettelagt således, at man tilegner sig de enkelte kompetencer gennem hele an-

sættelsen. Det betyder, hvis en kompetence står til at skulle godkendes i sidste del af en ansættelse, vil der gennem hele ansættelsen blive arbejdet 

på at opnå kompetencen. 

 

Bemærk at intervallerne her under udgør det tidspunkt man forventer at kunne godkende en kompetence. Læringen sker løbende i de enkelte an-

sættelser og på tværs af ansættelserne.  

Selvom en kompetence først forventes godkendt efter 24 måneder i en ansættelse, skal den oplæres under hele ansættelsen og ofte på tværs af an-

sættelser. For nogle kompetencer er anført specialespecifikt kursus som kompetencevurderingsmetode. Kurserne udbydes dog kun hvert 3. år, hvor-

for de anførte måneder, hvor kompetencen skal opnås, kun kan være vejledende og afhænger af, hvornår uddannelseslægen kan deltage i kurset. 
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CHECKLISTE 

 

Kompetencer for hoveduddannelsen 
Læringsstrategier,  

anbefaling 

Kompetence-

vurderingsmetode(r) 

obligatorisk(e) 

Tidspunkt for forventet 

kompetence-

godkendelse (mdr.) 

Nr. Konkretisering af kompetence 

(inklusive lægeroller) 

 2 år 1 år 1 år 

1 Transfusions-medicin    

 1.1 Redegøre for hæmostatisk moni-

torering med fuldblodsanalyser. 

Viscoelastiske analyser 

(TEG/ROTEM) samt trombocyt-

funktionsanalyser 

(Aka) 

• Selvstudium 

• Klinisk arbejde 

• Specialespecifikt kursus 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kursus 

 

 1-6 

mdr 

 

1.2 Redegøre for årsager, monitore-

ring samt behandling af forskelli-

ge typer af koagulopati  

(Aka) 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kursus 

 

 1-6 

mdr 

 

1.3 Rådgivning af klinikere vedr. hæ-

mostatisk monitorering, risiko-

vurdering & behandling af patien-

ter med blødning, i risiko for 

blødning og/eller i antitrombotisk 

behandling 

(Aka, Med, Kom, Sam) 

• Klinisk arbejde eller op-

hold på klinisk afdeling 

• Specialespecifikt kursus 

• Gennemført kursus 

• To kliniske forløb 

bedømt ved vejle-

dersamtale og/eller 

fremlæggelse på 

konference 

 

 1-6 

mdr 
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2 Blodbanksdrift    

2.1 Kunne redegøre for: 

- Lovgrundlag mv. 

- Blodforsyningsloven med til-

hørende bekendtgørelser og 

vejledninger 

- EU's direktiver på blodområ-

det 

- Den Europæiske Farmakope 

for så vidt angår emner rela-

teret til blodcontatinere og 

plasma 

- Council of Europe’s Guide to 

the preparation, use and qual-

ity assurance of blood com-

ponents 

- GMP-regler vedr. plasma til 

fremstilling af medicin 

- Patientforsikringsloven 

- DSKIs Transfusionsmedicinske 

Standarder 

(Med, Pro) 

• Selvstudium 

• Specialspecifikt kursus 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kursus 

1-6 

mdr 

  

2.2 Redegøre for krav til opbevaring 

og distribution: 

- temperatur 

- tidsrum 

- evt. agitation eller andre spe-

cielle forhold 

- optimale lagerstørrelser 

- ændringer i blodets bestand-

• Selvstudium 

• Klinisk arbejde 

• Specialespecifikt kursus 

• Internationale kongres-

ser 

 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kursus 

• Audit 

1-6 

mdr. 
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dele, der optræder under op-

bevaring 

(Med, Pro, Adm) 

2.3 Redegøre for udlevering: 

• Procedurer 

(Med, Pro) 

• Selvstudium • Vejledersamtale  

 

1-3 

mdr 

  

3 Mikrobiologisk screening og diagnostik  

3.1 Redegøre for anvendte mikrobio-

logiske testprincipper  

(Aka,  Med) 

• Specialespecifikke kur-

ser 

• Selvstudium 

• Gennemført kursus 

• Vejledersamtale 

1-3 

mdr 

  

3.2 Vurdere anvendelighed af for-

skellige mikrobiologiske tests  

(Aka, Med) 

 

• Specialespecifikke kur-

ser 

• Selvstudium 

• Deltage i valideringer 

 

• Gennemført kursus 

• Vejledersamtale 

• Vejlederbedømmel-

se ved fremlæggelse 

på afdelingskonfe-

rence 

6-12 

mdr 

  

3.3 Vurdere løbende interne og eks-

terne kontroller (Aka) 

• Klinisk arbejde • Vejledersamtale 6-12 

mdr 

  

3.4 Vurdere kombinationer af mikro-

biologiske analyser og tilrette-

lægge yderligere analyser  

(Med) 

• Specialespecifikke kur-

ser 

• Selvstudium 

• Klinisk arbejde 

• Gennemført kursus 

• Vejledersamtale 

 

6-12 

mdr 

  

3.5 Vurdere donor- og produkteg-

nethed ved konkrete analysesvar  

(Med, Sam) 

• Specialespecifikke kur-

ser 

• Selvstudium 

• Vejledersamtale 

• 360-graders evalue-

ring (midtvejsevalu-

6-12 

mdr 
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• Klinisk arbejde ering) 

3.6 Anvende retningslinjer ved posi-

tive fund for donorer og patien-

ter 

(Med, Kom, Sam, Pro, Sun) 

• Specialespecifikke kur-

ser 

• Selvstudium 

• Klinisk arbejde 

• Vejledersamtale 

• 360-graders evalue-

ring (midtvejsevalu-

ering) 

 

6-12 

mdr 

  

3.7 Anvende retningslinjer for indbe-

retning af analyseaktivitet og -

fund  

(Adm) 

• Praktisk arbejde 

 

• Vejledersamtale 

 

6-12 

mdr 

  

4 Allogen transplantation 

4.1 Være bekendt med gældende 

lovgivning og akkreditering på 

transplantationsområdet 

(Aka) 

• Selvstudium • Vejledersamtale 12-18 

mdr 

 

  

4.2 Rådgivning af klinikere med 

transplantationsaktivitet ved del-

tagelse i ambulatorier og i visita-

tionsudvalg 

(Med, Kom, Sam) 

• Klinisk arbejde • Vejledersamtale 

• Vejlederbedømt 

fremlæggelse af 

immuno-logisk 

komplicerede ud-

redningsforløb for 

hhv. stamcelle- og 

organtransplantati-

on 

18-24 

mdr 
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4.3 Aktivt medvirke i planlægning af 

udredning og tolkning af resulta-

ter samt kommunikation af disse 

til ansvarlige klinikere ved mis-

tanke om humoral-medieret af-

stødning 

(Med, Kom, Sam) 

• Klinisk arbejde • Vejlederbedømt 

fremlæggelse 

 

18-24 

mdr 

  

4.4 Tilrettelægge immunologiske la-

boratorieudredningsforløb base-

ret på transplantationstypen 

(Med, Kom, Sam) 

• Klinisk arbejde • Audit af mindst 5 

immunologiske ud-

redninger før organ-

Tx og 5 udredninger 

før SCT-forløb 

18-24 

mdr 

  

4.5 Redegøre for metoder og anven-

de dem både i udredning & risi-

kovurdering før transplantation 

og monitorering efter transplan-

tation 

(Aka, Med, Kom) 

• Klinisk arbejde 

• Selvstudie 

• Vejlederbedømmel-

se ved fremlæggelse 

på afdelingskonfe-

rence 

• Vejledersamtale 

18-24 

mdr 

  

4.6 Beskrive terapeutiske muligheder 

ved transplantation med og uden 

komplikation. 

(Med) 

• Klinisk arbejde • Audit af udvalgte 

organ-allokeringer 

med fokus på aktu-

elle udvekslingskri-

terier og risikovur-

dering 

18-24  

mdr 

  

4.7 Udvikle, opsætte, validere eller 

evaluere (fejlfinde) mindst én 

analyse med immunologisk 

transplantationsrelevans 

(Aka) 

• Klinisk arbejde • Vejlederbedømmel-

se ved fremlæggelse 

på afdelingskonfe-

rence 

18-24 

mdr 
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4.8 Diskutere etiske aspekter af 

transplantation og donorudvæl-

gelse 

(Pro) 

• Specialespecifikt kursus • Gennemført kursus 18-24 

mdr 

  

5 Hæmatopoietiske stamceller 

5.1 Redegøre for indikationer og be-

handlingsprincipper ved højdosis 

kemoterapi med autolog stam-

cellestøtte samt ved allogen 

stamcelletransplantation   

(Aka) 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus 

• Klinisk forløb 

• Gennemført kursus 

• To kliniske forløb 

bedømt ved vejle-

dersamtale 

12-18 

mdr 

  

5.2 Vurdere klinisk donoregnethed 

ved allogen transplantation med 

hæmatopoietiske stamceller  

(Med, Kom) 

• Klinisk arbejde 

• Selvstudium 

• Vejledersamtale 12-18 

mdr 

  

5.3 Redegøre for afereseprincippet, 

procedering, konservering, opbe-

varing og reinfusion  

(Aka, Med, Sam) 

• Klinisk arbejde 

• Selvstudium 

• Vejledersamtale 12-18 

mdr 

  

5.4 Vurdere bivirkninger og kompli-

kationer hos en donor/patient 

under aferese  

(Med, Kom, Sam) 

• Klinisk arbejde • Vejledersamtale 

• 360 graders kompe-

tence evaluering 

12-18 

mdr 

  

5.5 Redegøre for flowcytometrisk 

analyseprincip ved bestemmelse 

af CD34 positive stamceller og 

fortolke resultatet i relation til 

• Selvstudium 

• Klinisk arbejde 

 

• Fremlæggelse med 

bedømmelse af to 

høstforløb 

12-18 

mdr 
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høstforløbet  

(Med, Aka, Sam, Kom) 

 

5.6 Redegøre for gældende lovgiv-

ning, samt tilhørende bekendtgø-

relser og vejledninger  

(Med) 

• Selvstudium • Vejledersamtale 12-18 

mdr 

  

5.7 Angive indikationer og evidens 

for terapeutisk plasmaferese  

(Aka) 

• Selvstudium • Vejlederbedømt 

fremlæggelse 

12-18 

mdr 

  

6 Diagnostisk Immunolog 

6.1 Redegøre for hvilke dele af im-

munsystemet, som kan være li-

dende afhængigt af patientens 

symptomer, infektioner og øvrige 

kliniske og parakliniske fund samt 

redegøre for relevante differenti-

aldiagnostiske overvejelser ved 

immundefekt samt ved malign og 

(auto)immun hæmatologisk syg-

dom 

(Aka, Med) 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus 

• Fremlæggelse 

• Klinisk arbejde 

• Vejlederbedømt 

fremlæggelse af 

immunologisk emne 

• Gennemført kursus 

18-24 

mdr 

  

6.2 Redegøre for almindelige prin-

cipper for arvegang og immunge-

netisk udredning  

(Aka, Med) 

• Selvstudium  

• Specialespecifikt kursus  

• Vejledersamtale 

• Gennemført kursus 

  6-12 

mdr 

6.3 Tilrettelægge relevant laborato-

rieudredningforløb for patienter 

• Selvstudium • Vejledersamtale 18-24   
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med mistænkt immundefekt og 

fortolke analysefund i forhold til 

patientens klinik. Endvidere op-

stille tentative diagnoser og plan-

lægge relevant videre udredning.  

(Aka, Med) 

• Klinisk arbejde 

• Deltage i tværfaglige 

konferencer 

• Specialespecifikt kursus 

• Gennemført kursus 

• Audit af mindst 5 

immunologiske ud-

redninger 

mdr 

6.4 Fortolke de rutinemetoder der 

anvendes ved immundefektud-

redning og deres vigtigste fejlkil-

der 

(Aka, Med) 

• Selvstudie 

• Klinisk arbejde 

• Vejledersamtale 18-24 

mdr 

  

6.5 Redegøre for prognose samt pro-

fylaktiske og terapeutiske mulig-

heder, herunder eventuelle kon-

traindikationer, ved immunde-

fekter 

(Aka, Med) 

• Klinisk arbejde 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus  

• Vejledersamtale 

• Gennemført kursus 

• Vejlederbedømt 

fremlæggelse af 

immunologisk ud-

redningsforløb 

  6-12 

mdr 

6.6 Vurdere etiske aspekter af ud-

redning herunder anvendelse af 

genetiske analyser som whole 

exome/genome sequencing 

(Pro) 

• Klinisk arbejde 

• Deltage i konferencer 

 

Vejlederbedømt frem-

læggelse 

  6-12 

mdr 

6.7 Redegøre for de rutinemetoder 

der anvendes ved diagnostik af 

leukæmi, lymfom- og non-

maligne differentialdiagnostiske 

tilstande, herunder klonalitets-

undersøgelser og identifikati-

on/karak-teristik af celler i knog-

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus  

• Vejledersamtale 

• Gennemført kursus 

 

  6-12 

mdr 
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lemarv, væv og blod ved flowcy-

tometrisk fænotypebestemmelse  

(Aka, Med) 

6.8 Anvende resultater fra de diag-

nostiske undersøgelser ved ud-

redning af leukæmi, lymfom- og 

non-maligne differentialdiagno-

stiske tilstande til at opstille di-

agnoseforlag og planlægge rele-

vant videre udredning  

(Aka, Med) 

 

• Klinisk arbejde 

• Deltage i tværfaglige 

konferencer 

• Evt ophold på hæmato-

logisk afd 

• Specialespecifikt kursus  

• Vejledersamtale 

• Vejlederbedømt 

fremlæggelse af 

immunologisk ud-

redningsforløb 

• Gennemført kursus 

 

  6-12 

mdr 

6.9 Redegøre for principper og me-

toder til måling af minimal rest-

sygdom (MRD) samt deres an-

vendelse til prognosticering, be-

handlingsstratificering og syg-

domsmonitorering ved behand-

ling af leukæmi og lymfom (flow-

cytometri og PCR) 

(Aka, Med) 

• Selvstudie 

• Specialespecifikt kursus  

 

• Gennemført kursus 

 

  6-12 

mdr 

6.10 Redegøre for morfologiske fund i 

primære immunologiske væv hos 

syge og raske 

(Aka, Med) 

Evt ophold på patologisk 

afdeling  

• Klinisk forløb 

• Vejledersamtale   6-12 

mdr 

6.11 Validere analyseopsætning i for-

hold til en konkret diagnostisk 

overvejelse 

• Klinisk arbejde • Vejlederbedømt 

fremlæggelse 

• Mindre skriftlig re-

  6-12 

mdr 
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(Aka, Med) degørelse  

6.12 Redegøre for allergiske sygdom-

me, klassifikation, sensibilisering 

og allergiudvikling 

• Specialespecifikt kursus • Gennemført kursus   6-12 

mdr 

6.13 Redegøre for Diagnostik og im-

munterapi indenfor allergi 

• Specialespecifikt kursus • Gennemført kursus   6-12 

mdr 

7 Teoretisk Immunologi  

7.1 Redegøre for immunsystemets 

evolution, ontogenese og gene-

relle funktion 

(Aka) 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus  

• Gennemført kur-

sus 

  1-6 

mdr 

7.2 Redegøre for immunsystemets 

anatomi: 

- Fysiske og kemiske barrierer 

herunder mukosa  

- Primære lymfoide væv 

- Sekundære lymfoide væv 

- Immunsystemets celler 

- Immuncellers trafik og kom-

munikation (herunder cytoki-

ner, kemokiner, selektiner, in-

tegriner)  

(Aka) 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus  

 

• Gennemført kur-

sus 

 

  1-6 

mdr 

7.3 Redegøre for det innate immun- • Selvstudium • Vejledersamtale   1-6 
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system: 

- PRMs/PRRs, DAMPs og 

PAMPs 

- Humorale pattern recognition 

mekanismer (herunder kom-

plementsystemet)  

- Cellulære pattern recognition 

mekanismer  

- Cellulære effektormekanis-

mer (herunder fagocytose, 

NETs, NADPH-oxidase-

systemet) 

- Innat virusforsvar (NK-celler) 

- Akut inflammation 

(Aka, Med) 

• Specialespecifikt kursus  

• Klinisk arbejde 

• Gennemført kur-

sus 

• Vejlederbedømt 

fremlæggel-

se/undervisning af 

1 immunologisk 

problemstilling  

mdr 

7.4 Redegøre for det adaptive im-

munsystem: 

- Antigener (T-celle, B-celle) 

- T- og B-celleudvikling (herun-

der receptorrearrangement 

samt positiv og negativ selek-

tion)  

- T-cellerespons (herunder Th1, 

Th2, Th17, Treg) 

- B-cellerespons (herunder iso-

typeswitch, affinitetsmature-

ring og somatisk hypermuta-

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus  

• Klinisk arbejde  

• Vejledersamtale 

• Gennemført kur-

sus 

• Vejlederbedømt 

fremlæggel-

se/undervisning af 

1 immunologisk 

problemstilling  

 

  1-6 

mdr 
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tion) 

- Antistoffer (herunder sub-

klasser og effektorfunktioner) 

- Immuntolerance (central, pe-

rifer) 

- Kronisk inflammation 

(Aka, Med) 

7.5 Redegøre for væsentligste im-

munpatogenetiske mekanismer 

herunder: 

- Type I 

- Type II 

- Type III 

- Type IV 

(herunder autoimmunitet, al-

loimmunitet og allergi)  

(Aka, Med) 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus  

• Klinisk arbejde 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kur-

sus 

• Vejlederbedømt 

fremlæggel-

se/undervisning af 

1 immunologisk 

problemstilling in-

den for et af om-

råderne: Immun-

patogenetiske 

mekanismer, Vac-

ciner og vaccinati-

on, Tumorimmu-

nologi, Gravidite-

tens immunologi 

  1-6 

mdr 

7.6 Redegøre for vacciner og vaccina-

tion 

(Aka, Med, Sun) 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus  

• Klinisk arbejde 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kur-

sus 

• Vejlederbedømt 

fremlæggel-

  1-6 

mdr 
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se/undervisning af 

1 immunologisk 

problemstilling in-

den for et af om-

råderne: Immun-

patogenetiske 

mekanismer, Vac-

ciner og vaccinati-

on, Tumorimmu-

nologi, Gravidite-

tens immunologi 

7.7 Redegøre for tumorimmunologi 

(Aka, Med) 

 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus  

• Klinisk arbejde 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kur-

sus 

• Vejlederbedømt 

fremlæggel-

se/undervisning af 

1 immunologisk 

problemstilling in-

den for et af om-

råderne: Immun-

patogenetiske 

mekanismer, Vac-

ciner og vaccinati-

on, Tumorimmu-

nologi, Gravidite-

tens immunologi 

  1-6 

mdr 

7.8 Redegøre for graviditetens im-

munologi 

(Aka, Med) 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus  

• Vejledersamtale 

• Gennemført kur-

sus 

  1-6 

mdr 
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 • Klinisk arbejde • Vejlederbedømt 

fremlæggel-

se/undervisning af 

1 immunologisk 

problemstilling in-

den for et af om-

råderne: Immun-

patogenetiske 

mekanismer, Vac-

ciner og vaccinati-

on, Tumorimmu-

nologi, Gravidite-

tens immunologi 

7.9 Holde sig opdateret indenfor det 

teoretisk immunologiske fagom-

råde 

• Selvstudie  

• Litteratursøgning 

• Forskning 

• Førsteforfatter el-

ler medforfatter 

på 1 videnskabelig 

publikation inden 

for det klinisk im-

munologiske fag-

område 

  1-6 

mdr 

8 Immunhæmatologi  

8.1 Redegøre for immunhæmatologi-

ske herunder genetiske forhold af 

betydning for alloimmunisering 

ved transfusion, transplantation 

og graviditet  

(Aka, Pro) 

• Selvstudium 

• Specialespecifikt kursus 

• Forskning 

• Målrettet problemløs-

ning i projektform 

• Vejledersamtale  

• Gennemført kur-

sus 

1-6 

mdr 
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8.2 Være bekendt med gældende 

praksis, vejledninger og lovgiv-

ning for immunhæmatologi i rela-

tion til transfusion, transplantati-

on og graviditet  

(Aka, Sun) 

• Selvstudium 

• Klinisk praksis 

• Vejledersamtale 

• Vejlederbedømt 

• 360 graders eva-

luering 

1-6 

mdr 

  

8.3 Rådgivning af klinikere om im-

munhæmatologiske forhold ved 

transfusion, transplantation og 

graviditet  

(Med, Kom, Sam, Prof, Sun) 

• Selvstudium 

• Klinisk praksis 

• Vejledersamtale 

• 360 graders eva-

luering 

1-6 

mdr 

  

8.4 Tilrettelægge immunhæmatologi-

ske laboratorie-udredningsforløb 

efter den aktuelle immunhæma-

tologiske problematik  

(Med, Kom, Sam) 

• Klinisk praksis 

• Selvstudium 

 

• Vejledersamtale 

• Vejlederbedømt 

fremlæggelse af 

mindst 4 cases 

1-12 

mdr 

  

8.5 Redegøre for metoder til påvis-

ning af alloimmunisering og an-

vende dem både i udredning før 

transfusion/transplantation og 

monitorering efter transfusi-

on/transplantation, samt i forbin-

delse med graviditet  

(Aka, Med, Kom, Sun) 

• Klinisk praksis 

• Selvstudium 

• Vejledersamtale 

• Vejlederbedømt 

fremlæggelse 

1-6 

mdr 

  

8.6 Udvikle, opsætte eller evaluere 

(fejlfinde) mindst én analyse med 

immunhæmatologisk relevans, 

alternativt undersøge en immun-

hæmatologisk problematik med 

• Klinisk praksis 

• Selvstudium 

• Forskning 

• Målrettet problemløs-

• Vejlederbedømt 

fremlæggelse  

 

1-12 

mdr 
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andre metoder (eks. statistik, da-

tabaser)  

(Aka) 

ning i projektform 

9 Autoimmun diagnostik og biologiske lægemidler  

9.1 Udvikle, implementere eller eva-

luere (fejlfinde) mindst en analyse 

med autoimmundiagnostisk rele-

vans  

(Aka,  Med) 

• Klinisk arbejde • Vejlederbedømt 

fremlæggelse 

 6-12 

mdr 

 

9.2 Vurdere og anvende informati-

onsværdien af et testresultat i 

klinisk sammenhæng (reference-

område, beslutningsgrænse, sen-

sitivitet og specificitet, prædiktiv 

værdi) 

(Aka, Med) 

• Specialespecifikke kur-

ser 

• Selvstudium 

• Deltage i valideringer 

• Udforme klinisk vejled-

ning vedr. enkeltanaly-

ser (laboratoriehånd-

bog) 

• Gennemført kur-

sus 

• Vejledersamtale 

 6-12 

mdr 

 

9.3 Redegøre for immunogeniciteten 

(herunder dannelse af antistoffer 

mod artsfremmede antigener) af 

biologiske lægemidler som årsag 

til svigtende effekt af disse og 

kunne foreslå analysemetoder til 

monitorering heraf  

(Med, Aka) 

• Specialespecifikt kursus 

• Selvstudium 

 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kur-

sus 

 6-12 

mdr 
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10 Kvalitetsstyring  

10.1 Være bekendt med lovgrundla-

get og gældende standarder for 

de krav, der stilles til kvalitetssty-

ring af henholdsvis en blod-

banksvirksomhed, en vævscen-

tervirksomhed og et medicinsk 

laboratorium  

(Aka) 

• Selvstudie 

• Specialespecifikt kursus 

 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kur-

sus 

 

1-6 

mdr 

  

10.2 Redegøre for principperne i de 

kvalitetskrav, der stilles til blod, 

blodkomponenter og stamceller 

til behandlingsformål  

(Aka) 

• Selvstudie 

• Specialespecifikt kursus 

• Vejledersamtale 

• Gennemført kur-

sus 

1-6 

mdr 

  

10.3 Vurdere betydningen af konkrete 

afvigelser med henblik på hvilke 

korrigerende og forebyggende 

handlinger der eventuelt skal 

iværksættes  

(Med, Pro) 

• Praktisk arbejde  

 

• Vejlederbedømt 

fremlæggelse 

 

1-6 

mdr 

  



 28

3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur-

deringsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 

 

1. og 3 ansættelse: Kl. immunologisk afd./ AUH 

 

Læringsmetoder 

 

• Selvstudier. Selvstudier forventes anvendt ved alle spørgsmål, der ikke har akut karakter. Når 

uddannelseslægen har fordybet sig i området og forsøgt at afklare klini-

ske/forskningsmæssige/undervisningsmæssige spørgsmål fremlægges materialet til morgen-

konferencer/undervisning eller vejleder.  

• Klinisk arbejde. Uddannelseslægen forventes at deltage i klinisk arbejde på lige fod med de øv-

rige læger på afdelingen, men med tæt backup af speciallæger. Der gives løbende feedback og 

problemløsning af speciallæge 

• Deltagelse på obligatoriske kurser. Obligatoriske kurser gentages hvert tredje år, så uddannel-

seslægen skal deltage, når kurset slås op. 

• Internationale kongresser. Afdelingen ser positivt på deltagelse i møder og kongresser. Ved 

deltagelse i internationale kongresser forventes, at der er indsendt abstract. Der aflægges 

mundtlig rapport på morgenkonference.  

• Praktisk arbejde. Uddannelseslægen indgår i afdelingens lægehold og skal løse alle faglige 

problemstillinger under supervision af speciallæge, herunder også rene driftsopgaver, fx im-

plementering af nyt udstyr, valideringer, nye arbejdsgange. 

• Fremlæggelser af forskellig art. Det forventes at uddannelseslægen fremlægger problemstil-

linger ved konferencer og deltager i intern undervisning af bioanalytikere, sygeplejersker og 

læger. Der vil også være mulighed for ekstern undervisning. 

• Deltage i tværfaglige konferencer: Afhængig af sin speciallæge tilknytning giver det mening at 

deltage i tværfaglige konferencer i det pågældende speciale. Deltagelse aftales med pågæl-

dende speciallæge.  

• Klinisk ophold: Besøg på relevante kliniske afdelinger eller andre laboratoriespecialer. Det af-

gøres ved vejledersamtale, om det er relevant for uddannelseslægen at deltage i ophold ud fra 

lægens forudsætninger og tidligere ansættelser. 

• Litteratur søgning: Ved Journalclub og i det daglige arbejde samt i udviklings og forskningsop-

gaver er litteratursøgning en væsentlig del 

• Forskning: Skriftlig rapportering af projekt på afdelingen, som ikke er en del af afdelingens ru-

tineanalyser. Projektet kan være af laboratoriemæssig karakter, epidemiologisk eller beskri-

vende karakter. Projektet bør udmøntes i en artikel, som publiceres i et peer-review tidsskrift 

(dansk eller international). Kan indgå i det obligatoriske forskningsprojekt. 

• Målrettet problemløsning i projektform: Gennemgang af en eksisterende problemstil-

ling/analyse som rapporteres skriftligt og godkendes af hovedvejleder. Rapporten udformes 

som en artikel (abstract, Introduktion, materialer og metode, resultater, diskussion, konklusi-

on). Kan skrives på dansk eller engelsk. 

 

Kompetencevurderingsmetoder 

Uddannelseslægen har ansvar for egen læring og skal forholde sig aktivt til egen uddannelse her-

under tage initiativ til, at kompetencevurdering gennemføres. Ved vejledersamtaler aftales løben-

de, hvilke kompetencer der er fokus på, og hvilke kompetencevurderingsmetode(r), der benyttes.  

Alle afdelingens speciallæger og molekylærbiologer vejleder i det daglige (klinisk vejleder). Der vil 
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være løbende daglig kontakt mellem uddannelseslæger og speciallæger, hvilket er en normal ar-

bejdsgang indenfor en lille afdeling. Enhver klinisk vejleder kan foretage kompetencevurdering, 

men kun hovedvejleder kan godkende den enkelte kompetence i logbogen. Kliniske vejledere og 

hovedvejledere samarbejder i det daglige arbejde om uddannelseslægen.  

Klinisk vejledning foretages løbende. Vejledersamtale afholdes på fastlagte tidspunkter med ho-

vedvejleder og skemalægges i RMUK. 

 

• Vejledersamtale: 

Denne metode har form som en struktureret vejledersamtale, hvor man kan vurdere teo-

retisk viden, diskutere enkelte sagsforløb og kliniske forløb. Det kan f.eks. være sjældne 

sygdomstilstande, som uddannelseslægen på grund af den lave prævalens ikke med sikker-

hed vil få et selvstændigt udrednings/rådgivningsforløb i, men hvor der forventes kendskab 

til sygdommen, eller der er særlige immunologiske forhold ved forløbet.  

Metoden kan f.eks. indebære, at vejleder taler med og stiller spørgsmål til uddannelseslæ-

gen med udgangspunkt i journalnotater og/eller uddannelseslægens oplevelser i forhold til 

den relevante problemstilling. Derigennem bliver uddannelseslægens erfaring, viden, ind-

sigt og tilgang til det konkrete mål eller delmål afdækket. 

• Godkendt kursus: 

Deltagelse i de specialespecifikke kurser. Kursusdeltagelse skal dokumenteres ved under-

skrift af delkursusvejleder/elektronisk godkendelse. 

• Audit: 

Ved denne metode gennemgår vejleder én eller flere sager, som uddannelseslægen har 

haft ansvaret for. Kan også omfatte gennemgang af instrukser, analysesvar, journalnotater 

og lign. Vejlederen vurderer herudfra, om den enkelte kompetence er opnået. 

• Vejlederbedømmelse af bl.a. kliniske forløb, fremlæggelse, cases osv.: 

Fremlæggelse på interne konferencer eller som undervisning, hvor vejleder deltager. Den 

videnskabelige problemstilling sv.t. kompetencen diskuteres i en sådan grad, at den klini-

ske vejleder kan godkende kompetencen. 

• 360 graders evaluering: 

Gennemførelse af 360 graders evaluering mindst 1 gang i ansættelsen. Kompetencen god-

kendes af 360 graders facilitator. 

• Mindre skriftlig redegørelse: 

Udarbejdelse af skriftlig rapport, som gennemgås og godkendes af vejleder. Rapporten ud-

formes som en artikel (abstract, Introduktion, materialer og metode, resultater, diskussion, 

konklusion). Kan skrives på dansk eller engelsk. 

• 1. forfatter på videnskabelig publikation: 

Kompetencen godkendes af hovedvejleder. 

 

 

 

2. ansættelse: Kl. immunologisk afd./ AaUH 

Læringsmetoder 

 

• Selvstudier. Er en meget stor del af læring i KI. Selvstudier forventes anvendt ved alle spørgs-

mål, der ikke har akut karakter. Når uddannelseslægen har fordybet sig i området og forsøgt at 

afklare kliniske/forskningsmæssige/undervisningsmæssige spørgsmål fremlægges materialet til 

en speciallæge/vejleder. Der gives løbende feedback og problemløsning og svar afgives i et 

samarbejde mellem uddannelseslæge og speciallæge 
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• Klinisk arbejde. Uddannelseslæger forventes at deltage i klinisk arbejde på lige fod med de øv-

rige læger på afdelingen, men med tæt backup af speciallæger 

• Deltagelse på obligatoriske kurser. Obligatoriske kurser gentages hvert tredje år, så uddannel-

seslægen skal deltage, når kurset slås op. 

• Deltage i validering. KI har en stor kvalitetsorganisation og det forventes at uddannelseslægen 

deltager aktivt i valideringer under vejledning fra kvalitetsafdeling og speciallæger 

• Udforme klinisk vejledning. Det forventes at uddannelseslægen deltager i udarbejdelse af in-

strukser eller revision af eksisterende 

 

 

Kompetencevurderingsmetoder 

• Alle speciallæger vejleder i det daglige. Der vil være løbende daglig kontakt mellem uddan-

nelseslæger og speciallæger, hvilket er en normal arbejdsgang indenfor en lille afdeling 

med relativt mange speciallæger 

• Vejledning og kompetencevurdering foregår på fastlagte tidspunkter ved hovedvejleder 

• Vejledersamtaler afholdes først og sidst i ansættelsen.  

• Uddannelseslægen tager initiativ til kompetencevurdering 

• Vejlederbedømt fremlæggelse foregår ved den afsnitsansvarlige speciallæge og de fleste 

andre kompetencer foretages af hovedvejleder. 

I fælleskab mellem hovedvejleder, vejleder og uddannelseslægen planlægges hvilke områ-

der, der skal bedømmes ved vejleder. Øvrige kompetencer bedømmes af hovedvejleder. 

Hovedvejleder godkender kompetencer, kliniske forløb og kurser i logbogen. 

 

 

3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning 
 

Specialespecifikke kurser 

Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen. De specialespecifikke kurser organiseres via 

specialeselskabet http://dski.dk/arrangementer/internationale-moder-og-kongresser/  

 

For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 

og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Generelle kurser 

De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges 

hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. 

Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal 

selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. 

 

For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 

og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Forskningstræning 

De regionale følgegrupper / uddannelsesudvalg / -råd udarbejder i samarbejde med den postgra-

duate lektor en oversigt over forskningstræning, som findes på det regionale videreuddannelses-

sekretariats hjemmeside. 
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4. Uddannelsesvejledning 
 

Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal ef-

ter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 

 

 

1. og 2. ansættelse: Kl. immunologisk afd./ AUH 

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-immunologisk-afdeling/  

 

Organisering af den lægelige videreuddannelse 

Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) og en uddannelseskoordinerende yngre 

læge (UKYL), som varetager organiseringen af den lægelige videreuddannelse i afdelingen og del-

tager i uddannelsesmøder på AUH.  

Der er ligeledes en tillidsmand (TR), som sikrer, at overenskomst og lign. overholdes. Arbejdstilret-

telæggelse varetages af en yngre læge.  

UAO udpeger hovedvejledere individuelt til hver enkelt uddannelseslæge blandt afdelingens øvri-

ge læger. Hovedvejleder er som minimum et uddannelsesniveau længere fremme end uddannel-

seslægen. Afdelingens hovedvejledere fungerer som primære kontaktpersoner og skal alle have 

deltaget i vejlederkursus. 

De kliniske vejledere er alle afdelingens ansatte. Der foregår læring på mange niveauer i det dagli-

ge og oplæring heri varetages derfor af alle, selvfølgelig afhængigt af relevante kompetencer.  

UAO refererer til afdelingsledelsen. 

Der foreligger oversigt over lægelig videreuddannelse i afdelingens instrukssamling, http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/editor/AAUHIM.nsf/Main.html?open&unid=XCEB32FD44296CA16C1257F95002F55E2

&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=Redigering 

 

Rammer for uddannelsesvejledning  

Daglig læring foregår på mange niveauer og oplæring varetages derfor af alle faggrupper tilknyttet 

afdelingen.  

Der afholdes vejledersamtaler mellem hovedvejleder og uddannelseslæge efter behov. Idet ud-

dannelseslægen har ansvar for egen læring og skal forholde sig aktivt til egen uddannelse, er det 

uddannelseslægens ansvar via RMUK at booke hovedvejleder til møderne. Hyppighed og varighed 

af samtalerne kan justeres efter behov, dog som minimum i form af introduktionssamtale, juste-

ringssamtale og slutsamtale. Ved samtalerne kompetencevurderes, justeres og planlægges frem-

adrettet. Specialevalg og karrierevejledning indgår som en naturlig del. UAO deltager efter behov.   

 

Udarbejdelse af uddannelsesplan 

Udarbejdes af uddannelseslægen i samarbejde med hovedvejleder og evt. UAO i hht. gældende 

skemaer på RMUK. Justeringer foregår ved alle vejledersamtaler. Anvendes af uddannelseslægen i 

det daglige arbejde. Uddannelsesplanerne godkendes af uddannelseslægen, hovedvejleder og 

UAO elektronisk i RMUK. 

 

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 

Da laboratoriearbejde er en stor del af afdelingens arbejdsområder, kan andre personalegrupper 

end læger supervisere og foretage klinisk vejledning i det daglige arbejde. Der er så tæt samarbej-

de mellem alle personalegrupper og læger i det daglige, at det ikke er nødvendigt med arbejdstil-

rettelæggelse for at planlægge supervision. I praksis vil det oftest være afdelingens læger og mole-
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kylærbiologer, som foretager klinisk vejledning. Det er uddannelseslægens ansvar at invitere klini-

ske vejledere med til supervision af de ønskede kompetencer og på forhånd definere, hvilke dele 

af kompetencen, der ønskes supervision af. Kompetencer i logbogen skal underskrives af hoved-

vejleder.  

I øvrigt tilstræbes det, at alle læger ved morgenkonferencen italesætter, hvis der kommer eller har 

været ”lærerige” problemstillinger, så uddannelseslægen om muligt kan deltage i problemløsnin-

gen eller dele heraf.  

Alle hoveduddannelseslæger i uddannelsesforløbet gennemgår mindst en feedback ved en 360 

graders feedback med gennemgang ved feedback facilitator. 

Alle uddannelseslæger tilknyttes en speciallæge i et mere sammenhængende forløb i ansættelsen. 

Formål og form er beskrevet i dokument i instrukssamlingen, http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/editor/AAUHIM.nsf/Main.html?open&unid=X1AE93AABDB9B7C15C1257FED0047088

2&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=Redigering 

 

Konferencer/møder 

Se tidligere. 

Derudover afholdes hver torsdag afsnitsmøde, hvor de forskellige afsnit deltager efter skema. Der 

er fast dagsorden, hvor kvalitetsdata, strategi, nuværende projekter og andre problemstillinger 

diskuteres/gennemgås/besluttes. Afdelingsledelsen, afdelingsbioanalytiker/-sygeplejerske, speci-

allæger, læger, molekylærbiologer og specialister i afsnittet deltager. Uddannelseslæger opfordres 

til at deltage. Dagsorden fås på e-mail ved at abonnere i Blodcenter Midts infosite. Referater fra 

alle møder på Skejby er ligeledes tilgængelige her, http://e-

dok.rm.dk/symfonidms/d_hove_blc_info.nsf?OpenDatabase. 

Afdelingsbioanalytiker afholder frokostmøder med specialisterne fra afsnittet og ansvarlig special-

læge. Uddannelseslægen, som er tilknyttet afsnittet deltager også. Her drøftes problemstillinger af 

mere praktisk karakter. 

 

2. ansættelse: Kl. immunologi/ AaUH 

http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Klinisk-Immunologi 

 

Organisering af den lægelige videreuddannelse 

Der er ansat 1 UAO, 1 UKYL, 1 hovedvejleder og 1 TR i KI. Alle speciallæger har vejlederkursus og 

deltager som klinisk vejledere. Uddannelsesudvalg ligger under det videnskabelige selskab DSKI og 

medlemmerne er på valg hvert tredje år. Der er tæt samarbejde og opbakning fra afdelingens le-

delse omkring hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse mhp. at optimere uddannelsesforholdene i 

KI 

 

Rammer for uddannelsesvejledning  

Samtaler afholdes af hovedvejleder og er skemalagt til minimum 3 gange i uddannelsesforløbet 

(introduktions-, justerings- og slutsamtale) af 3 timers varighed samt løbende møder. 

 

Udarbejdelse af uddannelsesplan 

Udarbejdes primært af uddannelseslægen i samarbejde med UAO/vejleder i hht gældende skema-

er. Justeringer foregår ved alle vejledersamtaler. Planen anvendes af uddannelseslægen i det dag-

lige arbejde. Planen godkendes af den uddannelsesansvarlige overlæge. 

  



 33

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 

Kliniske vejledere er speciallæger i afdelingen med vejlederkursus. Hovedvejleder skal godkende 

kompetencerne og facilitere arbejdstilrettelæggelse, der tilgodeser uddannelsen. Feedback og vej-

ledning foregår løbende med udgangspunkt i dagsaktuelle sager eller fremfinding af lærerige cases 

 

Konferencer/møder 

Se tidligere 
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5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for 

lægers videreuddannelse1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i 

den lægelige videreuddannelse (kap. 1, § 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, 

nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektor-

rapporter for alle afdelinger. 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil lø-

bende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespe-

cifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand4. 

 

5.1 Evaluer.dk 
 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddan-

nelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. 

 

Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, 

både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og 

dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log-in 

via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af 

uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden www.evaluer.dk. 

 

Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentlig-

gøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. 

 

Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddan-

nelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af 

evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, 

specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at for-

bedre den lægelige videreuddannelse. 

 

 

5.2 Inspektorrapporter 
 

Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgi-

vende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af 

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers videre-

uddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som ud-

dannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvali-

tetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek-

torrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i 

                                                        
1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  
2 www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 
3 www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor/uddannelsesudvalg 
4 www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor 
5 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx 
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de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde 

med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 

 

 

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg
6
  

 

Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets vi-

dereuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage 

til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for 

specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og 

inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV. 

 

                                                        
6 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor/uddannelsesudvalg 
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6. Nyttige kontakter 
 

Uddannelsesansvarlige overlæger 

Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted: 

Klinisk immunologisk afdeling, AUH 

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-immunologisk-afdeling/til-

fagfolk/uddannelse/uddannelse-af-speciallager/  

Klinisk immunologisk afdeling, AaUH 

http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Klinisk-Immunologi/For-fagfolk/Speciallaege 

 

Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse 

Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser 

 

Specialeselskabets hjemmeside 

http://dski.dk/ 

 

Sundhedsstyrelsen 

www.sst.dk 

Den lægelige videreuddannelse 

 

Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse 

Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 

Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk 

Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 

 

Andre 

Lægeforeningens karriererådgivning Karrierecoaching 

 


