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IMMUNOLOGI, REGION NORD 
KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 
 
 
1. Indledning 

Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale med tværfaglig funktion 
overfor de fleste kliniske specialer. Specialet er særegent ift. andre lægelige specialer, incl. 
de øvrige laboratoriespecialer, ved som en væsentlig aktivitet at have lægemiddelfremstil-
ling. Se i øvrigt målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i klinisk immunologi, november 
2003, afsnit 2.1: beskrivelse af specialet. 
 
Introduktionsuddannelsen varer 1 år, og finder sted på én afdeling. Formålet er, at give en 
bred introduktion til specialet, og vække den uddannelsessøgendes interesse for fortsat ud-
dannelse i specialet. Der lægges vægt på, at den uddannelsessøgende får et grundigt kend-
skab til prøvernes gang i laboratoriet, og erhverver sig rutine i grundlæggende laboratorie-
mæssige færdigheder. Det må tilstræbes, at den uddannelsessøgende allerede i den første fa-
se, får mulighed for at deltage i og evt. selvstændigt varetage mindre forskningsopgaver un-
der supervision. 
 
I målbeskrivelsen er beskrevet de 17 kompetencer den uddannelsessøgende skal tilegne sig. 
Der er ikke kun tale om rent faglige teoretiske/praktiske kompetencer. Også kompetencer 
omhandlende kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremmende 
virksomhed, akademisk holdning til faget og professionelt arbejde med faget er beskrevet. 
Der er tale om minimumskrav. Uddannelsen er i høj grad baseret på mesterlæreprincippet 
og selvstudium kombineret med praktiske og teoretiske færdighedskurser.  
 

2. Præsentation af uddannelsesforløbet 
I Region Nord findes introduktionsstillinger på klinisk immunologiske afdelinger ved Aal-
borg Sygehus og Skejby Sygehus. I øvrigt findes stillinger i Odense, Herlev og på Rigshos-
pitalet. 
 

3. Præsentation af kompetenceudvikling 
Efter et godkendt introduktionsforløb, kan ansættelse i hoveduddannelse søges. Der er tale 
om følgende kompetencer, se nummerering i vedlagte målbeskrivelse (7, 9, 11, 18, 23, 24, 
26, 28, 29, 41, 42, 44, 45, 54, 67, 71, 87). Efter en 2 uger varende introduktionsperiode om-
fattende alle afsnit i afdelingen hhv. Skejby Sygehus eller Aalborg Sygehus, påbegyndes det 
egentlige uddannelsesforløb. Lægen vil derpå have nogle dagvagter, hvor man følger med 
en mere erfaren vagtgående kollega. Derpå vil den uddannelsessøgende få tildelt vagter, 
men med supervision og back up fra ældre kolleger. Derpå iværksættes en plan for de 17 
kompetencers tilegnelse i relation til de enkelte afsnit i afdelingen. 
 

4. Læringsstrategi 
Disse er mere udførligt beskrevet i målbeskrivelsen. Kort kan nævnes, at faget består af læ-
gemiddelsfremstilling, herunder lægelig vurdering af bloddonors egnethed, diagnostiske og 
analysemæssige problemstillinger i relation til transfusionsbehandling, transplantationsbe-
handling samt diagnostisk immunologiske analyser. Evalueringsmetoderne er au-



dit/vejledersamtale/funktionsevaluering. 
Praktisk adfærd i laboratoriet tilrettelægges sammen med vejleder og relevant personale 
(bioanalytikere, sygeplejersker og andre). 
Af egen drift, og hjulpet af sin vejleder, foregår det selvstændige studium via lærerbøger, 
tidsskrifter, internettet og afdelingens instruksbøger. 
Ved aktiv deltagelse i tværfaglige kurser, opøves flere af de andre roller (kommunikator, 
samarbejde, leder/administrator, forebygger, sundhedsfremmer, akademiker, professionel 
samarbejdspartner på afdelingen og ift. kolleger i andre specialer). 
 

5. Evalueringsstrategi 
Det er mere udførligt beskrevet i målbeskrivelsen.  
Struktureret observation og tilbagemelding vil blive anvendt. Kompetencen og opnåelsen 
kan først attesteres i logbogen, når et mål er opnået kvalitativt. 
Kursusgodkendelse af de tværfaglige kurser kræver aktiv deltagelse. Kursusdeltagelse skal 
attesteres af kursuslederen, dvs.også her foregå evaluering af den uddannelsessøgende. 
 

6. Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse 
Evaluering under ansættelsen følger i øvrigt Sundhedsstyrelsens retningslinier for vejled-
ning og evaluering af den lægelige videreuddannelse. Under ansættelsen tildeles den ud-
dannelsessøgende således en vejleder. Sammen med denne holdes introduktions-, juste-
rings- og slutevalueringssamtaler. Ved behov evt. flere samtaler. Med udgangspunkt i ud-
dannelsesprogrammet udarbejdes der i samarbejde en individuel uddannelsesplan, som be-
skriver på hvilken måde introduktionslægen vil arbejde hen mod de satte mål, og på hvilken 
måde afdelingens læringsrammer tilsvarende vil optimere dette. Uddannelsesplanen er en 
del af den uddannelsessøgendes logbog, hvor bl.a. også checklisten findes. Sammen udfyl-
des evalueringsskemaer (se bilag i Sundhedsstyrelsens "Vejledning og evaluering i de læge-
lige videreuddannelse"). I fald, at uddannelsesforløbet af en eller anden årsag ikke forløber 
planmæssigt, har vejlederen pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes pro-
blem så hurtigt som muligt. Ved utilfredsstillende forløb, er både den uddannelsessøgende 
læge og vejleder forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge. Afdelinger 
med uddannelsesstillinger er tilsluttet specialets inspektorordning. Efter besøget udfærdiges 
en rapport hvori uddannelsesstedet får gode råd til hvordan uddannelsesmiljøet evt. kan gø-
res bedre. 

 
7. Præsentation af afdelingen klinisk immunologiske afdelinger ved Århus Universitets-

hospital, Skejby Sygehus 
Afdelingen er specialafdeling indenfor klinisk immunologi og er hovedelementet i den 
funktionsbærende enhed indenfor bladbanksvirksomhed og klinisk immunologisk aktivitet 
i amtet (status januar 2004). Afdelingen på Skejby Sygehus har hovedansvaret for Århus 
Amts Blodbanksvirksomhed omfattende 6 donortappesteder, blodfraktionering, lagersty-
ring, udlevering og organiseringen af laboratorieanalyser ifm. transfusionsbehandling. 
Blodfraktioneringen er i en proces ved at blive samlet, så det kun foregår ét sted, nemlig på 
Skejby Sygehus (medio2004). Transfusionsmedicinske aktiviteter udenfor Skejby Sygehus 
er koordineret med aktiviteterne på Skejby Sygehus.Århus Amt tapper ca. 48.000 bloddo-
norer pr. år.  
Afdelingen er Vestdansk Center for laboratorieanalyser ifm. organtransplantationer (vævs-
typer m.m.) og er med i organudvekslingsprocedurer ifm. nyretransplantationer.  



Afdelingen udfører høst af stamceller fra perifert blod samt udfører patientbehandlinger i 
form af plasmaferese og fotoferese (i alt ca. 700 behandlinger pr. år). Desuden findes 
centret for den skandinaviske organudvekslingsorganisation Scandiatransplant, placeret ved 
afdelingen på Skejby Sygehus. 
 



 
8.  Kompetencemål 

 
Tabel 1. Kompetencemål for introduktionsuddannelsen.    

Afsnit 5: Introduktionsuddannelsen: Medicinsk ekspert    

Afsnit 5.1: Blodtypeserologi    

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:    

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder  

5.1.7  Anvise strategi for be-
stemmelse af  

Kunne bestemme antistoffers specificitet ud fra kendte 
testblodlegemer  

*Superviseret praktisk arbej-
de og selvstudium og  

*Test og/eller audit 
og/eller vejledersamtale  

 blodtypeantistoffers speci-
ficitet  

Kunne foreslå supplerende analyser til screeningsme-
toden med henblik på homo- og  

specialespec. kurser og frem-
læggelse  

og/eller funktionsevalu-
ering  

7  heterozygoti    

5.1.9  Afgøre hvornår serologisk 
forligelighedsbestemmelse 
er påkrævet  

Kunne angive hvornår elektronisk forlig kan anvendes 
Kunne angive i hvilke situationer forligelighedsunder-
søgelse er påkrævet og hvordan den gennemføres  

*Superviseret praktisk arbej-
de og selvstudium og specia-
lespec. kurser og fremlæggel-
se  

*Test og/eller audit 
og/eller vejledersamtale 
og/eller funktionsevalu-
ering  

 
9 

 Kunne anvende resultatet som grundlag for anvendelse 
af en konkret donor til en patient  

  

5.1.11  Vurdere den kliniske be-
tydning af en positiv di-
rekte antiglobulintest  

Kunne angive indikationer for og princippet i direkte 
antiglobulintest (DAT) Kunne redegøre for sammen-
sætning af forskellige antiglobulin-reagenser, herunder 
isotype- og komplementspecifikke reagenser  

*Selvstudium og superviseret 
praktisk arbejde og specia-
lespec. kurser og fremlæggel-
se  

Test* og/eller audit 
og/eller vejledersamtale 
og/eller funktionsevalu-
ering  



 
11 

 Kunne l vurdere den transfusionsmæssige betydning af 
en positiv DAT  

  

 
Afsnit 5.2: Mikrobiologisk donorscreening og diagnostik    

 Efter endt uddannelse skal lægen kunne:    

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder  

5.2.4  Foretage opfølgning af 
positive testresultater i 
overensstemmelse med 
gældende algoritmer  

Kunne rekvirere relevante konfirmatoriske analyser 
ved positive udfald af screeningsanalyser Kunne for-
tolke resultaterne af konfirmatoriske analyser  

*Superviseret praktisk arbej-
de og selvstudium og specia-
lespec. kurser og fremlæggel-
se  

*Audit og/eller vejle-
dersamtale og/eller 
funktionsevaluering  

 
18 

 Kunne anvende begrebet falsk positivt analyseresultat    

Afsnit 5.3: Autoimmunologisk diagnostik  

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:  
  Konkretiseringer:     
 Mål  Eksempler på hvad målet bl.a. indeholder  Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 

  Ingen mål     

 
Afsnit 5.4: Blodbanksdrift og blodkomponentfremstilling Efter endt uddannelse skal lægen 
kunne:  

  



 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder  

5.4.1  
 
 
 
 
 
 
23 

Foretage udvælgelse af 
bloddonorer efter gælden-
de regler  

Kunne redegøre for inklusions- og eksklusionskriteri-
er, samt karantæneregler ud fra gældende version af 
”Transfusionsmedicinske standarder” Kunne udfylde 
og gennemgå spørgeskemaer for førstegangs- og fler-
gangsdonorer Kunne anvende gældende regler for 
modtagelse af bloddonorer  

*Selvstudium og superviseret 
praktisk arbejde og specia-
lespec. kurser og fremlæggel-
se  

*Funktionsevaluering 
og/eller audit og/eller 
vejledersamtale  

5.4.2  
 
 
24 

Anvende sikkerhedsfo-
ranstaltninge r i forbindel-
se med donortapning  

Kunne redegøre for principper for mærkning, kontrol, 
huddesinfektion og hygiejne  

*Selvstudium og superviseret 
praktisk arbejde og specia-
lespec. kurser og fremlæggel-
se  

*Audit og/eller vejle-
dersamtale og/eller 
funktionsevaluering  

5.4.4  
 
 
 
 
 
26 

Håndtere komplikationer 
til donortapning.  

Kunne diagnosticere og primært behandle vasovagalt 
anfald, arterielæsion, nervelæsion og luftemboli. Kun-
ne angive regler for indberetning af donorskader i hen-
hold til Patientforsikringsloven Kunne vurdere og di-
agnosticere senfølger efter donortapning og kunne 
foranstalte videre opfølgning og behandling hos rele-
vant speciallæge  

*Selvstudium og superviseret 
praktisk arbejde og specia-
lespec. kurser og fremlæggel-
se  

*Audit og/eller vejle-
dersamtale og/eller 
funktionsevaluering  

 
5.4.6  
 
 
 
 
28 

Håndtere specielle kom-
plikationer, som kan op-
træde i forbindelse med 
plasma- og trombocytafe-
rese af donorer  

Kunne behandle komplikationer som hypocalcæmi, 
luftemboli og hæmodynamisk ustabilitet  

*Selvstudium og superviseret 
praktisk arbejde og specia-
lespec. kurser og fremlæggel-
se  

*Audit og/eller vejle-
dersamtale og/eller 
funktionsevaluering  



5.4.7  Anvende principper for 
separation af fuldblod i 
komponenter.  

Kunne redegøre for rationalet bag tilsætning af additi-
ver (antikoagulantia, næringsstoffer oa.) til opbeva-
ringsmedier for blodets formede elementer.  

*Selvstudium og superviseret 
praktisk arbejde og specia-
lespec. kurser og  

*Audit og/eller vejle-
dersamtale og/eller 
funktionsevaluering  

  Kunne angive metoder til fremstilling af  fremlæggelse   
  trombocytkoncentrater ud fra buffy-coat, trombocytrigt    
29  plasma og trombocytaferese    

Afsnit 5.5: Terapeutisk plasmaferese    

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:    

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 

  Ingen mål     

 
Afsnit 5.6: God medicinsk praksis (GMP) og god laboratoriemæssig praksis (GLP)    

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:    
  Konkretiseringer:     
 Mål  Eksempler på hvad målet bl.a. indeholder  Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 

  Ingen mål     

Afsnit 5.7: Stamcellehøst- og procedering  

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:  
  Konkretiseringer:     
 Mål  Eksempler på hvad målet bl.a. indeholder  Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 



  Ingen mål     

Afsnit 5.8: Transfusionsmedicin  

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:  

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder  

5.8.1  Redegøre for blodkompo-
nenters indhold af aktive  

 *Selvstudium og superviseret 
praktisk arbejde og specia-
lespec. kurser og  

*Test og/eller audit 
og/eller vejledersamtale 
og/eller  

 
41 

komponenter og deres 
forventede effekt  

 fremlæggelse  funktionsevaluering  

 
5.8.2  
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Vejlede klinikere i indika-
tion for transfusion og 
valg af blodkomponenter  

I samspil med klinikeren kunne afveje indikation for 
transfusion under hensyntagen til patientens transfusi-
onsbehov vs. forekomst af irregulære allo- og/eller 
autoantistoffer, HLA-antistoffer eller trombocytan-
tistoffer Kunne lægge en transfusionsstrategi under 
hensyntagen til patientens transfusionsbehov vs. fore-
komst af irregulære allo- og/eller autoantistoffer, kul-
deautoantistoffer, HLA-antistoffer eller trombocytan-
tistoffer Kunne prioritere på basis af blodkomponen-
ters AB0- og RhD-type  

*Selvstudium og 
*superviseret praktisk arbejde 
og specialespec. kurser og 
fremlæggelse  

*Test og 
*funktionsevaluering 
og/eller audit og/eller 
vejledersamtale   



5.8.4  
 
 
44 

Udvælge egnede donorer 
til transfusion af patienter 
med antistoffer mod HLA- 
og HPA-antigener  

  *Selvstudium og 
*superviseret praktisk arbejde 
og specialespec. kurser og 
fremlæggelse  

*Test og 
*vejledersamtale 
og/eller audit og/eller 
funktionsevaluering  

5.8.5  
 
 
 
 
 
 
 
45 

Redegøre for transfu-
sionskomplikatione r og 
kunne bistå klinikerne 
mht. diagnostik og be-
handling  

Kunne redegøre for og kunne vejlede klinikerne mht. 
udredning, diagnostik, behandling og evt. differential-
diagnoser (fx cytopeni, infektion) for: • Akut hæmoly-
tisk transfusionsreaktion. • Forsinket hæmolytisk trans-
fusionsreaktion. • Transfusionsassocieret akut lunge-
skade (TRALS). • Transfusionsassocieret graft-versus-
host sygdom. • Febril transfusionsreaktion. • Posttrans-
fusionspurpura (PTP). • Allergisk transfusionsreaktion, 
i mild såvel som svær grad.  

*Selvstudium og 
*superviseret praktisk arbejde 
og specialespec. kurser og 
fremlæggelse  

*Test og/eller audit 
og/eller vejledersamtale 
og/eller funktionsevalu-
ering  

 



 …fortsat  • Septisk komplikation pga. bakteriel kontamination. • 
Transfusionsoverført viral infektion. • Transmission af 
protozo-infektion. • Hæmolyse pga. forkert opbevaring 
eller mekanisk skade. • Jernophobning. • Kaliumintok-
sikation. • Hypocalcæmi. • Hjertearrytmier pga. afkø-
ling. • Hypotermi • Overfyldning  

  

Afsnit 5.9: Diagnostisk immunologi Efter endt uddannelse skal lægen kunne:    

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 

  Ingen mål     
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Afsnit 5.10: Transplantationsimmunologi    

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:    
  Konkretiseringer:     



 Mål  Eksempler på hvad målet bl.a. indeholder  Læringsmetoder  Evalueringsmetoder  

5.10.1  Redegøre for HLA-
systemet  

Kunne redegøre for genetik, cellulære forekomst, mo-
lekylære opbygning og funktion ved antigenpræsenta-
tion. Kunne redegøre for funktionen som væsentligste 
transplantationsbarriere efter AB0- systemet  

*Selvstudium og superviseret 
praktisk arbejde og specia-
lespec. kurser og fremlæggel-
se  

*Test og *audit og/eller 
vejledersamtale og/eller 
funktionsevaluering  

  Kunne angive MHCs omtrentlige størrelse, nedarv-
ning, overkrydsningshyppighed og koblingsuligevægt.  

  

 
54 

 Kunne fremfinde tilhørende DNA-sekvenser og rede-
gøre for principperne i den aktuelle nomenklatur  

  

Afsnit 5.11: Teoretisk immunologi  

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:  
  Konkretiseringer:     
 Mål  Eksempler på hvad målet bl.a. indeholder  Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 

  Ingen mål     

 
Afsnit 6: Introduktionsuddannelsen: Kommunikator    

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:    

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder  

6.3  Beherske god telefonkul-
tur  

Dette omfatter sikker videregivelse og korrekt modta-
gelse af relevant information, under hensyntagen  

*Superviseret praktisk arbej-
de og tværfagligt kursus  

Funktionsevaluering  

  til den anden parts uddannelse og kendskab til den    



67  konkrete sag    

6.7  Indgå konstruktivt i sam-
arbejde og kommunikati-
on (såvel skriftligt som 
mundtligt) mellem de  

Herunder bidrage til at alle kender deres opgave og 
videregiver enslydende information til patienter, pårø-
rende og donorer.  

*Superviseret praktisk arbej-
de og tværfagligt kursus  

Funktionsevaluering  

 
 
71 

sundhedsmedarbejdere, 
som er ansvarlige for pati-
entbehandlingen  

   

Afsnit 7: Introduktionsuddannelsen: Samarbejder  

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:  

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 

  Ingen mål     

 
Afsnit 8: Introduktionsuddannelsen: Leder/administrator    

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:    

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 

  Ingen mål     

Afsnit 9: Introduktionsuddannelsen: Sundhedsfremmer  



Efter endt uddannelse skal lægen kunne:  

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 

  Ingen mål     

Afsnit 10: Introduktionsuddannelsen: Akademiker  

Efter endt uddannelse skal lægen kunne:  

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder  

10.2  Foretage en kritisk vurde-
ring af medicinsk littera-
tur  

  *Selvstudium og 
*fremlæggelse og supervise-
ret praktisk arbejde  

Publikation og/eller 
funktionsevaluering  

   og tværfagligt kursus og   
87   publikation   

 
Afsnit 11: Introduktionsuddannelsen: Professionel Efter endt uddannelse skal lægen kunne:    

 Mål  Konkretiseringer:  Eksempler på hvad målet bl.a. 
indeholder  

Læringsmetoder  Evalueringsmetoder 

  Ingen mål     

 


