DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI
UDDANNELSESUDVALGET
_____________________________________________________________________

Beretning fra uddannelsesudvalget, DSKMs generalforsamling den
21. marts 2012:
Udvalget har i 2011/12 bestået af:
Michael Pedersen
David Fuglsang-Damgaard
Barbara Holzknecht
Mette Damkjær Bartels (bestyrelsesrepræsentant)
Marianne Kragh Thomsen (formand/hovedkursusleder)
Jens Jørgen Christensen, udpeget repræsentant for udd.-region øst
Flemming Schønning Rosenvinge, udpeget repræsentant for udd.-region syd
Kurt Fuursted, udpeget repræsentant for udd.-region nord

Uddannelsesudvalget har i 2011/12 afholdt i alt 3 møder. Herudover har der været løbende email korrespondance.

Uddannelsesudvalget har i 2011 stået for at afholde to specialespecifikke kurser:
•

Kursus i kvalitetsudvikling, IT og lovgivning i klinisk mikrobiologi, Statens Serum
Institut, den 24.-27. januar (begge dage inkl.).
Delkursusledere: Marianne Voldstedlund og Bettina Lundgren.

•

Kursus i infektionshygiejne, Odense Universitetshospital, den 10.-12. oktober (begge
dage inkl.).
Delkursusledere: Elsebeth Tvenstrup Jensen og Hans Jørn Kolmos.

Kurserne har begge fået en meget fin evaluering. I evalueringen har kursisterne bl.a. positivt
fremhævet brugen af cases i undervisningen og det gode ved en stram styring af tiden.
Uddannelsesudvalget vil gerne takke delkursuslederne for deres store arbejde og engagement
med at arrangere og afholde kurserne.

I 2012 planlægges afholdt i alt tre kurser:
•

Kursus i antimikrobiel kemoterapi – farmakokinetik og –dynamik, Hvidovre Hospital
den 16. - 18. april (begge dage inkl.).
Delkursusledere: Jenny Dahl Knudsen og Niels Frimodt-Møller.

•

Kursus i antimikrobiel kemoterapi – kliniske aspekter, Vejle sygehus den 7. - 10. maj
(begge dage inkl.).
Delkursusledere: Jette Bangsborg og Jens Kjølseth Møller.

•

Kursus i infektionssygdomme – internationale aspekter, Panum Instituttet den 27. 30. august (begge dage inkl.).
Delkursusledere: Marie Helleberg og Jørgen Kurtzhals.
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Der er til kursusafholdelse i 2012 opnået budgettilsagn fra Sundhedsstyrelsen med en
budgetramme på 313.394 kr.

Formanden deltog i marts 2011 i en temadag arrangeret af Sundhedsstyrelsen vedr. de
specialespecifikke kurser, hvor det overordnede tema var: ”Matcher videreuddannelsen til
speciallæge det fremtidige behov?”, og hvor det bl.a. blev diskuteret, hvordan man sikrer, at
kurserne er opdaterede.
I september modtog formanden invitation til et 2-dages internatkursus for hoved- og
delkursusledere i pædagogik, læring og formidling i de specialespecifikke kurser arrangeret af
Center for Medicinsk Uddannelse ved Aarhus Universitet i samarbejde med Dansk
Institut for Medicinsk Simulation, som blev videresendt til alle 6 delkursusledere for de
kurser, der afholdes i 2012. Fra klinisk mikrobiologi deltog 2 delkursusledere samt
hovedkursusleder. Kurset gav inspirerende inputs til forbedring af kurserne mhp. at øge
kursisternes læringsudbytte.
Efterfølgende er modtaget en invitation til at indgå i et projekt startet på Aarhus Universitet
med det formål at undersøge mulighederne for et samarbejde mellem de lægevidenskabelige
specialeselskaber og de danske universiteter om afholdelse af de specialespecifikke kurser.
Man vil i et antal pilotprojekter undersøge, hvordan universiteterne kan understøtte de
specialespecifikke kurser gennem kursusadministration, pædagogisk udformning af kurserne
og it-støtte til undervisningen. Efter tilbuddet har været vendt i DSKM’s bestyrelse og i
uddannelsesudvalget, har uddannelsesudvalgets formand svaret, at DSKM ikke ønsker at
deltage i det tilbudte pilotprojekt, og at der i DSKM's bestyrelse og i selskabets
uddannelsesudvalg er bred enighed om, at kursusadministration, tilrettelæggelse etc. bedst
varetages i regi af de enkelte videnskabelige selskaber.
Uddannelsesudvalget har i 2011/12 givet endelig godkendelse til 3 kursister for det
gennemgåede erstatningsprogram for i alt 5 kurser. Hovedkursusleder har fremsendt
erstatningskursusbeviser som dokumentation overfor Sundhedsstyrelsen for den endelige
godkendelse. Endvidere har en 4. kursist fået forhåndsgodkendelse af to
dispensationsansøgninger, dvs. dispensation under forudsætning af, at der senere fremsendes
fornøden dokumentation for gennemgået erstatningsprogram.
Dispensationsansøgningerne er desværre i flere tilfælde modtaget tæt på det tidspunkt, hvor
den pågældende påregner at ansøge om speciallæge-autorisation. Der er derfor indført en
procedure, hvor kursister, der haft fravær ved obligatoriske kurser, umiddelbart efter kurset
kontaktes af hovedkursusleder og opfordres til snarest muligt at søge forhåndsdispensation.

På uddannelsesudvalgets vegne,

Marianne Kragh Thomsen
formand for uddannelsesudvalget

