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Policydokumentet 

– Indholdet var stadigt aktuelt 

– Trængte til en opdatering 

– Hvordan skulle vi komme videre? 

– Og hvad betyder specialerapporten for 

specialet og for selskabet? 

 

– Manglede en strategi 

– Manglede en vision 



Klinisk biokemi skal til alle tider være 
en nøglefaktor i det gode patientforløb 



Tankerne bag 

• Udfordrende 

• Ambitiøs 

– Konstant udviklende 

– Nysgerrig og undersøgende 

– ”Levere varen” 

 

• Det gode patientforløb 



Derfor 

• Skal Dansk Selskab for Klinisk Biokemi understøtte specialet ved at 

tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste og de mest kreative 

medarbejdere 

Klinisk biokemi skal til alle tider være 
en nøglefaktor i det gode patientforløb 



Tankerne bag 

• Selskabet skal understøtte visionen 

– Medvirke til etablering og anvendelse af ny viden 

– Skabe spændende faglige rammer for medlemmerne 

– Promovere specialet 

– Være tydelig som speciale 

 



Derfor 

• Skal Dansk Selskab for Klinisk Biokemi understøtte specialet ved at 

tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste og de mest kreative 

medarbejdere 

• Skal Dansk Selskab for Klinisk Biokemi arbejde på, at klinisk 

biokemi bliver et stadigt voksende speciale med stigende indflydelse 

i det danske sundhedsvæsen 

Klinisk biokemi skal til alle tider være 
en nøglefaktor i det gode patientforløb 



Tankerne bag 

• Selskabet skal understøtte visionen ved at 

– iværksætte og støtte indsatser med henblik på at 
styrke specialet i såvel størrelse som indflydelse 

– Være identitetsskabende – at synliggøre klinisk 
biokemi som et uundværligt speciale, hvor formidling, 
ledelse, forskning og samarbejde er et naturligt led i 
arbejdet på alle planer 

– Nå indflydelse både internt og eksternt 



Strategiske fokusområder 

• Samarbejde med andre specialer 

• Rekruttering, fastholdelse og identitet 

• Forskning og udvikling 

• Organisation og fagligt miljø 

 

 



SAMARBEJDE MED ANDRE 

SPECIALER 

Det er nødvendigt at samarbejde med vores kliniske 

kolleger for at accelerere den faglige udvikling i specialet.  

Ny viden samt nationale og internationale guidelines skal 

omsættes til anbefalinger/ diagnostiske redskaber i 

samarbejde med kliniske selskaber for at sikre optimal 

udnyttelse af biokemiske kerneydelser i det gode 

patientbeløb. 



FORSKNING OG UDVIKLING 

Ved systematiske undersøgelser opnås ny viden, som kan 

publiceres og være til nytte andre steder.  

Klinisk biokemi skal i samarbejde med andre specialer være 

initiator af og inspirere til forskning.  

Selskabet skal via samarbejde med andre specialer tage 

initiativ til udviklingsprojekter til gensidig nytte.  

Endvidere skal selskabet facilitere klinisk biokemisk 

forskning samt udvikle og sikre rammer for vidensformidling 

i Danmark. 



REKRUTTERING, FASTHOLDELSE 

OG IDENTITET 

I lighed med andre specialer er der behov for en løbende 

indsats for at sikre det nødvendige antal speciallæger.  

Selskabet skal derfor udvikle nye taktiske indsatser for at 

rekruttere læger til klinisk biokemi, herunder styrke fagets 

profil, omdømme og selvforståelse.  

Et kerneområde for faget er forskning, og det har da også 

vist sig, at forskning er en god måde at blive introduceret til 

klinisk biokemi på. 



ORGANISATION OG FAGLIGT 

MILJØ 

Point-Of-Care-Tests 

Patient-nært udstyr (POCT) er nyttig i visse områder af 

patientarbejdet.  

De kliniske afdelinger og almen praksis har ingen særlig tradition 

for kvalitetssikring af analyser.  

Klinisk biokemi skal derfor bidrage til at optimere, kvalitetssikre og 

vurdere alle aspekter i brugen af POCT-analyser i stadig dialog 

med brugerne.  

Selskabet vil arbejde på at skabe en konsensus om, hvilken rolle 

specialet bør have i dagens og fremtidens POCT-organisation. 



ORGANISATION OG FAGLIGT 

MILJØ 

it og datahåndtering 

Målet er, at klinikerne får et bedre overblik over 

analysebestillinger og resultater, og at der dermed opnås optimal 

og sikker udnyttelse af data.  

 

Selskabet skal være med til at præge it-udviklingen i det danske 

sundhedsvæsen ved at deltage i og påvirke relevante råd og 

udvalg, således at den it-indsigt, landets klinisk biokemikere 

besidder, anvendes til forbedring af patienternes diagnostik og 

behandling. 


