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Beretning fra inspektorerne i klinisk mikrobiologi
1. Siden sidste generalforsamling har der været afholdt førstegangsbesøg på 2 afdelinger:
a.
KMA, Rigshospitalet, juni 2005 (Birgitte Korsager og Bente Gahrn-Hansen)
b.
KMA, Herlev Sygehus, januar 2006 (Steen Lomborg og Bente Gahrn-Hansen)
Begge steder havde vi indtryk af, at afdelingerne var glade for besøget, og besøgene gav kun
anledning til få kritikpunkter, som førte til aftale om et antal indsatsområder.
Inspektorrapporterne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk under ”Uddannelse”
2. Sundhedsstyrelsen forventer, at alle afdelinger får inspektorbesøg hvert 4. år. Man mener
derimod ikke, at der i alle tilfælde er behov for genbesøg, hvilket vi inspektorer har opponeret
imod, idet vi i de tilfælde, hvor vi har afholdt genbesøg, absolut har haft indtryk af, at selv i de
afdelinger, hvor der ikke har været meget at anke over, har man haft udbytte af vores genbesøg.
3. Iflg. foreløbig plan vil følgende afdelinger få besøg i det kommende år:
a.
Forår 2006: KMA, Hillerød Sygehus (Birgitte Korsager og Jette Bangsborg)
b.
Forår 2006: KMA, Viborg Sygehus (Alice Friis-Møller og Poul Kjældgaard)
c.
Efterår 2006: KMA, Herning Sygehus (Poul Kjældgaard og Bente Gahrn-Hansen)
d.
Efterår 2006: KMA, Aalborg Sygehus (Alice Friis-Møller og Steen Lomborg)
4. 2. februar 2006 holdt Sundhedsstyrelsen sit årsmøde for alle specialers inspektorer. Dagen giver
mulighed for en diskussion af inspektorordningen på tværs af specialer, men er først og
fremmest værdifuld, fordi den giver det enkelte speciales inspektorer mulighed for at mødes og
udveksle erfaringer og aftale fremtidige forløb.
Der var som tidligere stor diskussion om anvendeligheden af det af SST indførte pointsystem til
evaluering. Flertallet af os mener, at det alene tjener til at give SST mulighed for at give den
enkelte afdeling et samlet pointtal (og dermed sammenligne afdelinger), og at det slet ikke har
nogen værdi for afdelingen med hensyn til at forbedre uddannelsen for yngre læger. Det fremgik
også af, at SST i år havde valgt at fremhæve den afdeling med det højeste pointtal, som
Danmarks bedste uddannelsesafdeling!
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