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Der har i 2007 været afholdt 2 specialespecifikke kurser: 
 

• Kursus i Klinisk Mikrobiologisk Forskning. Rigshospitalet, den 24-28. september 
2007. Delkursusledere: Niels Høiby og Henrik Schønheyder. 

  
• Kursus i Infektionshygiejne. Odense Universitetshospital, den 22-24. oktober 2007. 

Delkursusledere: Hans Jørn Kolmos og Elsebeth Tvenstrup Jensen. 
 
Begge kurser fik gode evalueringer af kursisterne og uddannelsesudvalget takker 
delkursuslederne for et flot arbejde. 
 
Igen i 2007 har uddannelsesudvalget afholdt uddannelsesdag i samarbejde med DSKM og 
KMO. Efteruddannelsesdagen afholdtes den 21. november 2007 samtidig med uddelingen af 
Wyeth-prisen, som et åbent arrangement med indbydelse af medlemmer af DSKM, YM og 
DSI. Fremmødet var i år knap så stort som sædvanligt. Uddannelsesudvalget vil tilstræbe at et 
endeligt program kommer tidligere og at det kan være nødvendigt i højere grad at supplere 
med indlæg, der ikke kommer fra kurserne. Det var dog udvalgets fornemmelse, at 
arrangementet blev positivt modtaget af de fremmødte medlemmer, og det er 
uddannelsesudvalgets mål igen i efteråret 2008 at afholde en uddannelsesdag, der tager 
udgangspunkt i årets specialespecifikke kurser. 
 
I 2008 afholdes 2 specialespecifikke kurser: 
 

• Kursus i Infektionssygdomme – Internationale Aspekter. Panum Institutet, den 25.-
28. august 2008. Delkursusledere Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergård. 

 
• Kursus i antimikrobiel kemoterapi – farmakokinetik og –dynamik. Herlev Hospital, 

3-5. november 2008. Delkususledere: Christian Østergaard og Jenny Dahl Knudsen. 
 
Der er opnået en rammebevilling på 175.248 kr. fra Sundhedsstyrelsen til afholdelse af næste 
års kurser. 
 
Uddannelsesudvalget har i 2007 tilendebragt en revision af rækken af specialespecifikke 
kurser. I arbejdet har udvalget taget udgangspunkt i fagets udvikling og den tiltagende 
regionalisering af speciallægeuddannelsen. Udvalget har derfor søgt at identificere emner, 
som 
 

1. er nødvendiggjort af fagets fortsatte udvikling  
2. vanskeligt kan dækkes på de lokale afdeling 
3. hvor det er nyttigt at standarder diskuteres på tværs af afdelinger. 
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På den baggrund har uddannelsesudvalget foreslået en ny kursusrække som påbegyndes i år 
bestående af flg. kurser: 
 

1. Infektionssygdomme – internationale aspekter (4 dage) 
2. Antimikrobiel kemoterapi – farmakokinetik og –dynamik (3 dage) 
3. Antimikrobiel kemoterapi – kliniske aspekter (3 dage) 
4. Bioinformatik (3 dage) 
5. Molekylærbiologi (4 dage) 
6. Klinisk virologi og serologi (3 dage) 
7. Epidemiologi (3 dage) 
8. Kvalitetsudvikling, IT og lovgivning (4 dage) 
9. Infektionshygiejne (3 dage) 

 
Udvalget har tilstræbt at beskrive kurserne i større detalje end hidtil, for at bibringe 
 

1. kursisterne et indblik i kursets form og formål 
2. de uddannelsesansvarlige i afdelinger indsigt i de kompetencer kurset bibringer 
3. delkursuslederne rammer for kurset 

 
De individuelle kurser er dels beskrevet med overordnet form og formål, dels med specifikke 
kompetencer som kursisterne skal opnå i kurset. Klinisk mikrobiologi er præget af en 
dynamisk udvikling. Derfor opfatter uddannelsesudvalget også kursusrækken som fortsat 
under udvikling og vil derfor være i dialog med delkursuslederne, såfremt disse ønsker 
revisioner i kursusbeskrivelserne. 
 
Der har i 2007 været rejst spørgsmål om budgetlægning af kurser herunder specielt 
anvendelsen af midler under punktet administration. Udvalget skal i den forbindelse henvise 
til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ansøgning om støtte til kurser til videreuddannelsen af 
læger og tandlæger”, som danner grundlag for budgetansøgningen. Af denne fremgår det at 
der kan budgetteres med administrationsudgifter, der maksimalt kan udgøre 15% af de direkte 
undervisningsudgifter. Af vejledningen fremgår det at dette skal dække ”honorar til 
hovedkursusleder, sekretær og kontorhold”. Delkursuslederne opnår et honorar på 9 
diskussionstimer som ydes i tillæg til de i øvrigt afholdte forelæsnings- og diskussionstimer. 
Sundhedsstyrelsen har været adspurgt, hvorvidt midler under budgetpunktet administration 
kan udbetales til delkursuslederne. Sundhedsstyrelsen har 2007 undtagelsesvist accepteret, at 
administrationsmidler er udbetalt til en delkursusleder. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens 
svar, at dette er en afvigelse fra normal procedure, der ikke skal danne grundlag for fremtidig 
administration.  
 
  
På uddannelsesudvalgets vegne 
  
 
 
Kristian Schønning, formand     
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