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Beretning fra inspektorerne i klinisk mikrobiologi 
 
1. Siden sidste generalforsamling har der været aflagt genbesøg på 3 afdelinger: 
 a. KMA Hillerød april 2010 (Kurt Fuursted og Bente Gahrn-Hansen) 
 b. KMA Vejle maj 2010 (Alice Friis-Møller og Jette Bangsborg) 
 c. KMA Viborg november 2010 (Poul Kjældgaard og Jette Bangsborg) 
 
Alle steder blev aftalt indsatsområder, men generelt er indtrykket at der alle steder er stort fokus på 
uddannelse, og at programmer og planer er velfungerende. Besøgene er til gensidig inspiration, idet 
man som inspektor får kendskab til mange gode initiativer til at optimere opfyldelsen af 
målbeskrivelsens krav.  Rapporterne og Sundhedsstyrelsens kommentarer kan læses på 
hjemmesiden sst.dk under uddannelse og autorisation > Inspektorordning > Inspektorrapporter. 
 
Efter planen skulle der have været aflagt besøg på KMA Slagelse i forår 2011. Imidlertid har 
afdelingen ikke nogen uddannelsessøgende læge på dette tidspunkt, hvorfor besøget er udsat. 
Kommende inspektorbesøg er KMA Herning (forår 2011, BGH og JB), KMA Skejby (efterår  
2011, PK og BGH) samt Odense (efterår 2011, JB og KF). 
 
Der bliver flere udskiftninger i inspektorstaben år, og nogle banker på til næste år: 
Alice Friis-Møller ønsker at træde tilbage efter mange års indsats. Ligeledes ønsker Steen Lomborg 
Andersen at ophøre med inspektorhvervet. Vi foreslår derfor valg af nye inspektorer fra hhv. 
Uddannelsesregion Øst og Nord:  Pia Littauer og Helga Schumacher. 
Kurt Fuursted er på valg i år og er villig til genopstilling. Vi foreslår genvalg. 
Bente Gahrn-Hansen  ønsker at ophøre med inspektorgerningen næste år, og der skal derfor være en 
kandidat fra Uddannelsesregion Syd til næste GF. 
 
Mange specialer har efterhånden udvidet inspektorstaben med juniorinspektorer, der er 
uddannelsessøgende læger inden for specialet med særlig interesse i uddannelse. Der er stor 
tilfredshed med denne udvidelse i de pågældende specialer (fx gynækologi-obstetrik). Da der er 
interesse for juniorinspektorordningen hos  yngre mikrobiolog-fraktionen og bestyrelsen for 
DSKM, vil vi gerne indstille til generalforsamlingen, at der vælges én eller flere juniorinspektorer 
som så kan gennemgå Sundhedsstyrelsens kursus i efteråret 2011 og dermed være klar til at tage ud 
i 2012. Det er stadig meningen, at der følger to seniorinspektorer med ud på besøgene. 
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