Beretning fra Inspektorerne til DSKMs generalforsamling 27. marts 2008
Siden sidste generalforsamling har der været aflagt førstegangsbesøg i
Herning (maj 2007) og Sønderborg (juni 2007). Desuden blev Odense KMA inspiceret for 3. gang i
november 2007 med en evaluering, der resulterede i Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris 2008 i
konkurrence med 90 andre afdelinger; et imponererende flot resultat (og god reklame for specialet).
Rapporterne kan læses på SSTs hjemmeside under Uddannelse – Læge – Inspektorordningen –
Inspektorrapporter. Planlagte besøg i 2008 går til Århus (Skejby) (BGH og JB), Hvidovre (PK og
SLA), Statens Serum Institut (PK og KF), Sønderborg (AFM og ?), Vejle (KF og SLA) og Slagelse
(BGH og JB).
Pr. 1.4.07 er Kurt Fuursted indtrådt som afløser for Birgitte Korsager. Birgitte stillede sig dog til
rådighed ved besøget i Sønderborg for at holde kadencen, indtil Kurt fik overstået det obligatoriske
kursus. Velkommen til Kurt og stor tak til Birgitte for mangeårig og kyndig indsats i
inspektorordningen.
På årsmødet d. 4.2.08 i København blev inspektorordningen gennem årene perspektiveret af
afdelingslæge i SSTs Enhed for Uddannelse og Autorisation, Susanne Vinther Nielsen. Der er ca.
200 aktive inspektorer og 23 juniorinspektorer. Der er imidlertid behov for flere inspektorer, og
rekruttering var derfor et diskussionsemne i forsamlingen. Opslag på de videnskabelige selskabers
hjemmeside blev foreslået og er en nærliggende mulighed.
En ny vejledning for inspektorordningen blev taget i brug i sommeren 2007 som afløser for 2005vejledningen. For både ældre og nyere rapporter ligger evalueringen af de uddannelsessøgendes
deltagelse i forskning desværre lavest af alle temaer med et gennemsnitligt score på under 3 (skala
fra 1-4 (bedste)). Vurderingen/scoringen af uddannelsesmiljøet ligger derimod højest som
gennemsnit. Det blev diskuteret, hvorvidt man skulle stille graduerede krav om forskning til store
og små afdelinger uden at nogen egentlig konklusion blev nået, men der var enighed om, at man
fortsat skal prioritere forskningsdeltagelse, også på små afdelinger.
Det blev understreget, at så mange som muligt af afdelingens læger skal være med til at udfylde
selvevalueringsrapporten, det er ikke meningen, at det fx kun er den uddannelsesansvarlige
overlæge. At dette er foregået som forskrevet er inspektorernes opgave at afdække.
Et spørgeskema fra SST udsendt til alle inspektorer, hvor man efterlyste deres syn på ordningen og
forslag til forbedringer, gav en besvarelsesprocent på 39 (ikke imponerende). Blandt besvarelserne
var der tilfredshed med ordningen generelt, men delte meninger om en evt. omlægning af
økonomien til at omfatte honorar. Der var i forsamlingen på mødet stor modstand mod at omlægge
inspektorordningen til fritidsarbejde med udbetaling af honorar, idet den nuværende praksis med
tjenestefrihed med løn fra afdelingen og rejseudgifter betalt af SST fungerer godt. I nogle afdelinger
er det åbenbart svært at få fri (men det skal man have ! – det er at betragte som borgerligt ombud).
Som det blev fremhævet af flere, skal det være en faglig interesse for uddannelse og ikke et
honorar, der skal være drivkraften i Inspektorgerningen.
Den faglige interesse som motivation og lysten til at præge uddannelsen inden for eget speciale er
også afgørende for, at man må stille sig skeptisk over for et forslag fra SST om at sammensætte
inspektorteams på tværs af specialerne. SST har puslet med et sådant forslag ud fra
inspektormangelen og betragtningen om, at man skulle være i stand til at foretage en overordnet
vurdering af en uddannelse i et tilgrænsende speciale. En anden overvejelse vedrørende tværfaglig
inspektion skulle være at forebygge indspisthed/rygklapperi. Det sidste var der nu ikke nogen, der
kunne genkende, og en forespørgsel fra SST til inspektorerne om, hvem der ville inspicere et andet
speciale, havde da også kun resulteret i ganske få tilmeldinger. De tilstedeværende inspektorer fra
klinisk mikrobiologi kan ikke tilslutte sig ideen.
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