Beretning fra Inspektorerne til DSKMs generalforsamling 2013
Inspektorkorpset består nu af 6 senior- (Kurt Fuursted (KF), Pia Littauer (PL), Jette Bangsborg (JB), Helga
Schumacher (HS), Ole Heltberg (OH) og Anette Holm (AH)) og 3 juniorinspektorer (Barbara Holzknecht
(BH), Ea Marmolin (EM) og Mikala Wang (MW)) repræsenterende de tre uddannelsesregioner med følgende
fordeling:
(Uddannelses) region Øst: PL, JB, OH og BH
(Uddannelses) region Syd: AH og EM
(Uddannelses) region Nord: KF, HS og MW
Imidlertid har én af seniorinspektorerne (KF) skiftet ansættelsessted til Statens Serum Institut og har dermed
forladt region Nord. Det giver en ny fordeling med 4 seniorinspektorer i region Øst og kun 1 i hhv Syd og
Nord. Det må derfor være oplagt, at der til afløsning af de to ældste seniorinspektorer i region Øst rekrutteres
nye seniorinspektorer i Syd og Nord.
Da Sundhedsstyrelsen nu håndhæver, at man ikke inspicerer afdelinger i egen uddannelsesregion, er det
efterhånden blevet noget af et puslespil at planlægge inspektorbesøgene. En yderligere udfordring er
inspektionen af afdelinger med geografisk adskilte matrikler, men fælles afdelingsledelse og udveksling af
uddannelsessøgende læger.
Der er i 2012 afholdt 3 besøg: Vejle KMA (KF, PL, BH), Herning afsnittet på Mikrobiologisk afdeling MidtVest (PL, OH, BH) og Aalborg KMA (JB, AH, EM). Alle steder var evalueringerne positive og genbesøg vil
foregå efter de rutinemæssige 4 år. Inspektorrapporter og SSTs kommentarer findes på www.sst.dk under
Uddannelse og autorisation – Inspektorordningen.
Et planlagt besøg på Sønderborg KMA er udskudt, da der på planlægningstidspunktet endnu ikke var ansat
en uddannelsessøgende læge i afdelingen. Dette er nu opfyldt med ansættelse af en introduktionslæge pr
1.11.12, og dermed kan besøg i 2013 planlægges. I år skulle desuden Hvidovre, Slagelse, SSI, Herlev og
Rigshospitalet efter planen have besøg. Da der imidlertid kun er 2 senior- og 2 juniorinspektorer i region Syd
og Nord til at forestå alle 5 besøg i region Øst, må planen nødvendigvis justeres.
Sluttelig skal det fremhæves, at inspektorordningens uddannelsespris for 2012 gik til KMA på Odense
Universitetshospital, som igen var prismodtager ligesom i 2008. En flot præstation, som både afdelingen og
specialet kan være stolte af.
På vegne af inspektorerne Jette Bangsborg

