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Beretning fra inspektorerne til DSKMs generalforsamling marts 2012, Jette Bangsborg: 
 
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt genbesøg på to afdelinger: 

a. KMA Skejby d. 17. november 2011 (Bente Gahrn-Hansen og Poul Kjældgaard) 
b. KMA Odense d. 5. december 2011 (Kurt Fuursted og Jette Bangsborg) 

Rapporter og Sundhedsstyrelsens kommentarer kan læses på hjemmesiden sst.dk under Uddannelse og 
autorisation > Inspektorordning > Inspektorrapporter.  
To planlagte besøg i foråret 2011 på hhv. KMA Slagelse og KMA Herning blev aflyst, det første, da der 
aktuelt ikke var uddannelsessøgende i afdelingen, det andet pga. igangværende sammenlægning af KMA 
Herning og KMA Viborg.  I 2012 står Aalborg, Vejle, Sønderborg og Statens Serum Institut for tur. 
Da besøgene efterhånden alle er genbesøg, kan de nu begrænses til en dags ophold incl. rapportskrivning. 
Det er fortsat indtrykket, at besøgene er til gavn for afdelingerne (og for inspektorerne, der tit henter ny 
pædagogisk inspiration med hjem), selv om uddannelsen mange steder er så velfungerende, at forslag til 
forbedringer absolut er i småtingsafdelingen. 
Der har i 2012 været to forespørgsler fra Sundhedsstyrelsen om inspektorbesøg i andre specialer, som er 
blevet afvist. 
Som noget nyt har vi i lighed med flere andre specialer suppleret os med tre nye juniorinspektorer, 
rekrutteret blandt de uddannelsessøgende, der skal godkendes på generalforsamlingen: 
Barbara Holzknecht, Ea Marmolin og Mikala Wang. Velkommen til de tre – de gamle inspektorer ser frem til 
det kommende samarbejde. 
Juniorinspektorerne gennemgår samme kursus som inspektorerne og skal hver især følge med to 
inspektorer ud på besøg i afdelingerne. 
I det gamle inspektorkorps bliver der udskiftning, idet både Poul Kjældgaard og Bente Gahrn-Hansen takker 
af efter hhv. 8 og 10 år på posten. Tak for indsatsen og for mange års givtigt samarbejde! 
Som afløsere stiller Anette Holm og Ole Heltberg sig velvilligt til rådighed til godkendelse på 
generalforsamlingen. Både Kurt Fuursted og Jette Bangsborg er på valg og er indstillet på genvalg.  
Med denne sammensætning er alle tre uddannelsesregioner fortsat repræsenteret i inspektorkorpset. 
 
Mvh. 
Bente Gahrn-Hansen  Poul Kjældgaard 
Jette Bangsborg Helga Schumacher 
Kurt Fuursted  Pia Littauer 


