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Utbildningsutskottet (UU) har under året bestått av Stella Larsson, Stockholm, Barbro 
Persson, Uppsala, Johan Rönnelid, Uppsala, Maria Lundgren, Lund och Kerstin Elvin, 
Stockholm (nationell studierektor). Kerstin Elvin har varit sammankallande. 
 
Huvudmålet för UU är arbetet med ST-läkarutbildningen men också vidareutbildning inom 
Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin (KITM). Arbetet har bedrivits genom 6 
telefonmöten, ett heldagsmöte, två workshops samt via mail. 
 

• En översyn och uppdatering av checklistor och referenslitteratur för specialitetens 
delmål samt minimitider för tjänstgöring inom specialitetens olika områden har 
överenskommits och publicerats på våra båda föreningars hemsidor.  
  

• UU har deltagit i den andra av två planerade workshops i projektet KUST (Kurser 
under ST)(1:a workshop föregående verksamhetsår). Åtta högprioriterade 
kursområden har specificerats av UU. Målsättning är att få bättre specificerade kurser 
relaterade till specialitetens delmål samt samarbete mellan specialiteter om ”breda” 
kurser. Kursområdet ”Infektionskänslighet” har identifierats som en bred kurs av 
intresse för flera specialiteter och förslag på gemensamma kompetensmål har just 
utarbetas i en workshop tillsammans med representanter från Infektion, Mikrobiologi 
och Hematologi. KE representerade KITM.  

 
• Arbete har gjorts för att införa årliga diagnostiska prov för ST-läkare. Karolinska 

Universitetssjukhuset Stockholm ansvarade för det första provet som distribuerades i 
början av 2014. Proven ska vara till stöd främst för ST-läkare och handledare för att 
kunna följa upp individens kompetensutveckling och modifiera utbildningsinsatser 
och program vid behov. Proven utformas av de olika universitetslaboratorierna enligt 
ett rullande schema. För nästa prov ansvarar Akademiska sjukhuset Uppsala. 

 
• Samarbete med specialitetsföreningarna i Norge och Danmark kring kurser för ST-

läkare har fortsatt. UU sammankallar till två telefonmöten per år för att stämma av 
kursplanering. Den norska powerpoint-baserade föreläsningsserien som är obligatorisk 
för läkare under specialistutbildning i KITM har nu implementerats i Lund och kursen 
rekommenderas varmt.  
 
Denna föreläsningsserie går löpande och täcker stora delar av KITM. Hela kursen tar ca 2 år. Föreläsningarna går 
varje torsdag 9:15-10:00, om man har missat någon föreläsning så kan man få en ljudfil skickat med e-mail. För att 
bli ansluten och få information om kostnader m.m. maila nettkurs@legeforeningen.no eller kontakta Nils Morten Djupvik 
Nils.Morten.Djupvik@oslo-universitetssykehus.no.  
 
Vi har tagit fram ett gemensamt Skandinaviskt rullande kursschema som ska 
publiceras på vår nya hemsida så snart som möjligt. 

 
• Årlig inventering av ST-läkare har utförts. För närvarande finns 19 ST-läkare och 3 

vikarierande UL inom KITM i Sverige. 
 



• En grupp av examinatorer för TM och en för KI har utsetts. KITM examination ska 
förberedas och anordnas då minst 3 läkare inom specialiteten ansökt om att få 
genomföra en sådan examination. Ansökan görs till nationell studierektor. 
 

 
Examinatorer 
Klinisk Immunologi 
Linköping: Jan Ernerudh 
Lund: Lennart Truedsson  
Stockholm: Maria Tengvall Linder 
Uppsala: Bo Nilsson, Johan Rönnelid 
 
 
 
 

 
Transfusionsmedicin 
Göteborg: Jan Konar 
Karlstad: Per-Olof Forsberg  
Linköping: Miodrag Palfi 
Lund: Martin Olsson, Jill Storry, Jens Kjeldsen 
Kragh, Josefina Dykes 
Stockholm: Agneta Taune Wikman, Johanna 
Strindberg 
Uppsala: Jan Säfwenberg (sammankallande) 
Umeå: Ewa Lassén 

Genomförda ST-kurser: 
Allergi och Autoimmunitet Sept 2013 Stockholm 
Immunhematologi Okt 2013 Lund 
 
Powerpoint-baserad föreläsningsserie/kurs i KITM; Utgår från Norge  
Hemoterapi November 2013, Danmark 
Mikrobiologisk Donorscreening okt-nov 2013, Danmark  
Transplantationsimmunologi apr 2014, Danmark 
 
Övriga kurser  
SLIPI-möte (Immunbristföreläsningar)  
Primär Immunbrist (PID) steg 1  
 
Planerade kurser 
Afereskurs 2015 (datum ej fastställt), Stockholm/Uppsala 
Hemoterapi 2015 (datum ej fastställt), Uppsala 
Hematologi i klinisk praxis 14-17 okt 2014, Uppsala 
Primär Immunbrist (PID) steg 2 14-15 maj 2014, Stockholm 
 
Allergologi och Immunologi Tromsö, 20-21 maj 2014 
Metoder i biomedisinsk laboratoriemedisin Oslo, 01-05 september 2014 
Danska kurser, följ länk från hemsidan. 
 
Nationell administration av kurser 
Socialstyrelsen ansvarar för SK-kurserna sedan januari 2013.  
LIPUS, Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården ansvarar för certifieringen 
av kurser och kongresser och tillhandahåller elektronisk kurskatalog.  
 
SPUR (Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för 
utbildningskvalitet) 
SPUR-inspektioner har återupptagits och beställs via LIPUS.  
Agneta Seger-Molén, Linköping är samordnare. Stockholm, Linköping och Lund har inspekterats.  
Uppsala, Göteborg, Umeå och Örebro är ännu ej inspekterade.  
Rekommenderat intervall för inspektion är vart 5:e år. 
  



Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen arbetar med 4 stora förändringar som skall vara klara och implementeras 1 
januari 2015.  

• Specialitetsindelningen revideras 
både strukturrevision och införande av 6 nya specialiteter (Inga förändringar för 
KITM) 

• Målbeskrivningarna revideras  
Strukturen ändras, kraven på kurs för varje delmål kan komma att modifieras 
och omarbetning av målbeskrivningarna i enlighet med den nya strukturen ska ske av 
specialistföreningarna/UU hösten 2014 

• Författningen föreskrifter omarbetas 
• 3:e landsordning ses över 

 
Läkarstämman 
Läkarstämman firade 70-årsjubileum och flyttade till Stockholm Waterfront Congress Centre, 
i centrala Stockholm. Många specialiteter däribland vår har dock valt att hålla egna möten 
såsom vårmöten och deltog inte i Läkarstämman. Läkarstämman är numer LIPUS-granskad 
och därmed formellt möjlig använda för ST-kurser.  
. 
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Kerstin Elvin    Stella Larsson 


