DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI
UDDANNELSESUDVALGET
_____________________________________________________________________

Beretning fra uddannelsesudvalget, DSKM generalforsamling 18/3 2010
Udvalget har bestået af: Kristian Schønning (formand)
Xiaohui Chen Nielsen
Michael Pedersen
Sanne Kjær Hansen
Niels Nørskov-Lauritsen
Lene Nielsen, udpeget af DSKM for region øst
Flemming Schønning Rosenvinge, udpeget af DSKM for region syd
Marianne Kragh Thomsen, udpeget af DSKM for region nord

Der har i 2009 været afholdt 3 specialespecifikke kurser:
•

Kursus i antimikrobiel kemoterapi 2 – kliniske aspekter. Århus Universitetshospital,
Skejby, den 23.-25. februar 2009. Delkursusledere Jette Bangsborg og Jens K. Møller.

•

Kursus i Bioinformatik. Århus Universitetshospital, Skejby, 1-3. april 2009.
Delkususledere: Niels Nørskov-Lauritzen og Kristian Schønning.

•

Kursus i Molekylærbiologi. Odense Universitetshospital, 24.-27. august 2009 og
Hvidovre Hospital, 7.-10. september 2009. Delkursusledere: Thøger Gorm Jensen og
Kristian Schønning.

Alle kurser fik gode evalueringer af kursisterne. Kursus i Bioinformatik afholdtes for første gang
og bestod for en stor del af kurset i praktiske øvelser på kursisternes egne computere. Det er
uddannelsesudvalgets håb at også afdelingerne har kunnet drage nytte af de af kursisterne i
forbindelse med kurset erhvervede kompetencer. Kursus i Molekylærbiologi afholdtes 2 gange for
at kursisterne kunne få maksimalt udbytte af øvelseskurset, hvor kursisterne karakteriserede
ESBL-producerende isolater fra egen afdeling. Kurset afholdtes i Odense for kursister
hjemmehørende i afdelinger vest for Storebælt og i Hvidovre for kursister hjemmehørende i
afdelinger øst for Storebælt.
Igen i 2009 har uddannelsesudvalget afholdt uddannelsesdag i samarbejde med DSKM og KMO.
Efteruddannelsesdagen afholdtes den 4. november 2009 samtidig med uddelingen af Wyethprisen, som et åbent arrangement med indbydelse af medlemmer af DSKM, YM og DSI.
Yderligere i år var medlemmer af Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Programmet bestod som
vanligt dels af indlæg fra de år afholdte kurser, dels af indlæg, der vurderedes at være særligt
aktuelle. Arrangementet blev positivt modtaget af de fremmødte medlemmer. Fremmødet var dog
ikke så stort som ved tidligere års arrangementer; dette skyldtes muligvis sammenfald med andre
møder.
Delkursusledernes forhold er i 2009 forbedret idet at Sundhedsstyrelsen nu tillader en
budgetramme til kursisternes forplejning i forbindelse med kurser på 100kr / kursist / dag. I
forbindelse med budgetlægningen for 2010 er delkursusledernes forhold yderligere forbedret idet
delkursuslederhonoraret i forbindelse med kurser er sat op til 7500 kr per kursus. Også de
økonomiske forhold for hovedkursusleders administration er ændret i forbindelse med
budgetlægningen for 2010. Tidligere var rammen for hovedkursusleders administration bestemt
som maksimalt 15% af de direkte undervisningsudgifter i forbindelse med kurserne. Dette er fra
2010 ændret til et loft på maksimalt 8250 kr per afholdt kursus.
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I 2010 afholdes 2 specialespecifikke kurser:
•

Kursus i Klinisk Virologi og Serologi. Herlev Hospital, den 26.-28. april 2010.
Delkursuledere: Lene Nielsen og Blenda Böttinger.

•

Kursus i Epidemiologi. Forskningens Hus, Aalborg Sygehus. Kurset er planlagt til
slutningen af september 2010. Delkursusleder: Henrik Schönheyder.

Der er opnået budgettilsagn fra Sundhedsstyrelsen med en budgetramme på 163.877 kr.
En del læger under uddannelse har været lovligt forhindret i at deltage i de afholdte kurser. Da
kurserne efter den planlagte kursusrække kun afholdes hvert 4. år er det nødvendigt i hvert
tilfælde at udarbejde et erstattende uddannelsesprogram. Uddannelsesudvalget vurderer
dispensationsansøgninger på baggrund af sådanne uddannelsesprogrammer. Udvalget har også i
2009 haft en dispensationsansøgning angående et manglende kursus. Udvalget fandt det
erstattende uddannelsesprogram dækkende og veldokumenteret og har derfor godkendt
ansøgningen.

På uddannelsesudvalgets vegne
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