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Beretning fra Inspektorerne i Klinisk Mikrobiologi 
 
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt førstegangsbesøg på 2 afdelinger: 

1. KMA Viborg, marts 2006 (Alice Friis-Møller og Poul Kjældgaard) 
2. KMA Hillerød, juni 2006 (Birgitte Korsager og Jette Bangsborg) 

 
samt rutinemæssigt genbesøg efter 4 år på 1 afdeling: 

1. KMA Aalborg, januar 2007 (Alice Friis-Møller og Steen Lomborg) 
 
Det er fortsat indtrykket, at besøgene bliver meget positivt modtaget og holdes i en god atmosfære. Uden 
tvivl er besøgene inspirerende for både afdeling og inspektorer. Inspektorrapporterne kan ses på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk under ”Uddannelse” 
 
I 2007 skal følgende afdelinger besøges for første gang: 
 
Forår 2007: KMA Herning (Bente Gahrn-Hansen og Poul Kjældgaard) 
Forår 2007: KMA Sønderborg (Steen Lomborg og Birgitte Korsager/ny inspektor fra uddannelsesregion 
Nord) 
 
Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at inspektorbesøg gentages med 3-4 års mellemrum og at genbesøg uden 
for den rutine kan gennemføres, hvis det skønnes nødvendigt. Et udkast til fremtidige besøg er vedlagt. 
Inspektorer til de enkelte afdelinger meldes ud, når det nye inspektorhold har holdt deres første møde. 
 
Sundhedsstyrelsen (SST) afholder årsmøde for alle inspektorer. I år var datoen 1. februar, og på mødet blev 
en evaluering af inspektorordningen præsenteret (fra januar 2007). Evalueringen bygger på selvevaluerings- 
og inspektorrapporter fra 70 inspektorbesøg og vil resultere i en revision af vejledningen. Første udkast til 
den reviderede vejledning blev ligeledes præsenteret og udleveret til høring hos inspektorerne. Væsentligst 
er, at man også vil inddrage kompetenceområderne medicinsk ekspert, akademiker og professionel som 
temaer i vejledningen, således at alle 7 kompetenceområder/roller fra speciallægeuddannelsen indgår. Med 
dette forslag udgår kvalitetsudvikling som selvstændigt tema, idet det er omfattet af områderne medicinsk 
ekspert og akademiker. Som et nyt punkt forslås desuden, at afdelingerne efter inspektorbesøg mindst én 
gang årligt følger op på inspektorrapporten og de foreslåede indsatsområder ved at foretage selvevaluering. 
 
Siden 2002 har der eksisteret en prøveordning inden for specialerne anæstesi, gynækologi/obstetrik og 
ortopædkirurgi, hvor uddannelsessøgende læger har deltaget i inspektorteamet  ved inspektorbesøg som 
såkaldte juniorinspektorer. Ordningen er blevet positivt bedømt, og SST har derfor besluttet, at 
uddannelsessøgende læger kan deltage i inspektorteams i de specialer, der ønsker det. Det er de enkelte 
videnskabelige selskaber, der skal beslutte, om man ønsker juniorinspektorer i specialet. 
 
SST giver nu  økonomisk støtte til at inspektorerne inden for et speciale kan mødes fx en gang om året, 
hvilket må siges at være et absolut positivt tiltag. 
 
Den 12. marts 2007 på vegne af inspektorerne (Birgitte Korsager, Bente Gahrn-Hansen, Alice Friis-Møller, 
Poul Kjældgaard, Steen Lomborg, Jette Bangsborg)  
 
 
Jette Bangsborg 
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