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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. 
 
UU har arbetat vidare med ST-läkarutbildningen och påbörjat arbete för att förbättra 
möjligheter till vidareutbildning inom Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin (KITM). 
Arbetet har bedrivits genom 5 telefonmöten ett heldagsmöte en workshop samt via mail. 
 

Externa möten: 
En workshop inom projektet ”KUST” (Kurser under ST) avhölls i Socialstyrelsens regi för att 
arbeta fram gemensamt s.k. ”brett kursämne” avseende Immunbrister. Deltagande 
specialiteter var KITM (KE representant), Infektionsmedicin, Hematologi och Klinisk 
bakteriologi och virologi. Resultatet blev kursämnet ”Immunbristtillstånd och associerade 
infektioner” där ST-läkarens kunskaper efter genomförd kurs samt hur de relaterar till 
delmålen i de olika specialiteterna specificerades. 
 
Två telefonmöten har hållits med våra Skandinaviska kolleger då vi uppdaterat planerade 
kurser för ST-läkare i Sverige, Norge och Danmark.  
 
Remisser:  
Remisser från Socialstyrelsen angående Kursämnen under ST, ny målbeskrivning samt nya 
författningen för specialisttjänstgöring har behandlats och remissvar framlagts till våra båda 
styrelser. 
 
Kurser: 
Tabell över kurser som föreslås för våra 12 specialitetsspecifika delmål har setts över och 
uppdaterats på www.kitm.se 
 
En ny tabell över rullande skandinaviska kurser med tidpunkt för respektive kurs samt 
kursansvarigs mailadress har också förts in på hemsidan www.kitm.se. Tabellen uppdateras 
minst två ggr årligen.  
 

Kurs i "Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik" är en ny kurs som kommer att 
hållas regionalt på många blodcentraler under de kommande åren och den riktar sig till alla 
som möter givare, alltså även ST-läkare. 
Kursen har tagits fram av Birgitta Nilsson Sojka, Beatrice Diedrich och Rut Norda i SKLs 
regi. 
 
”Kursämnen” http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-st/sokkursamnenst/om-kursamnen-utbildningsstod 

Kursämnen ska fungera som ett utbildningsstöd för ST läkare, 
handledare och kursarrangörer, för att göra det tydligare 
vilka kompetenser ST- läkaren förväntas utveckla inom ett visst område med hjälp av kursen. 

KUST-projektet har resulterat i 8 KITM-specifika kursämnen samt ett brett kursämne.  
 

  



 

Grundläggande immunologi  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Laboratoriemedicinska metoder  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Laboratoriediagnostik av allergi- och autoimmunitet  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Laboratoriediagnostik av immunbristtillstånd  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Immunhematologi för transfusionsmedicin  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Hemoterapi Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Immunmodulerande behandlingar och terapeutiska afereser  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Transplantationsimmunologi  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Immunbristtillstånd och associerade infektioner  Infektionsmedicin 
Hematologi 
Klinisk bakteriologi och virologi 
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

  
 
Diagnostiskt prov: 
Ett diagnostiskt prov för alla ST-läkare inom KITM genomfördes för första gången under 
våren 2014 (Karolinska ansvarade). Responsen på detta har varit mkt positiv och ett nytt prov 
för 2015 är på väg (UAS ansvarar). För diagnostiska provet 2016 föreslås 
Universitetssjukhuset i Lund ansvara. 
 
SPUR: 
SPUR inspektioner har återupptagits i LIPUS regi. SPUR inspektörer har utsetts och utbildats. 
Inspektörer för Klinisk Immunologi: Olof Hultgren, Lotta Dahle och Bo Nilsson 
Inspektörer för Transfusionsmedicin: Agneta Seger-Mollén. Behov finns av fler för 
Transfusionsmedicin och att man formellt utser samordnande SPUR-inspektör. 
I och med den nya författningen ska SPUR inspektioner utföras minst vart 5:e år. Detta 
innebär att alla våra KITM-kliniker behöver granskas inom kort. 
 
Inventering av ST-läkare VT mars 2015:  
Totalt 24 underläkare varav 20 ST-läkare i KITM. 
 
ST-studierektorsmöte: 
Ett möte för ST-studierektorer planeras till hösten 2015 för att förankra och harmonisera 
tolkningar av och behov av åtgärder med anledning av den nya författningen och den nya 
målbeskrivningen.   
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